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 دراسة األسانيدختريج احلديث و  مقدمة يف

مػن هدػده  ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسػياات أمناننػا، ،ونستغفره إّف ا٢بند هلل ٫بنده ونستعينو
أف دمحما شػدد أو  ،ومن هضلل فال ىادي نو، وأشػدد أف   إنػو إ  هللا وهػده   شػره  نػو ،هللا فال مضل نو

 أما بعد: .مبده ورسونو

فنػػا أر ػػر مػػا  تػػاج ال خيفػػع ملػػع  انػػم انعلػػل أختيػػ  ملػػل ٚبػػرهس ااهادهػػ، ودراسػػ  ااسػػانيد، فػػ
 أف ا٢بػػده، ملػػـو ُب ٨بتصػر دراسػػ  هػػْب مػن نليانػػم هنبغػػ و ، نظػػرو وبيبيايػا  انػم انعلػػل إذ ىػلا انعلػػل

إ   وانتخػػرهس ا٤بصػػيل   ملنػػ هػػتان فإنػػو   ن ػػن نليانػػم أف ،انتخػػرهس ملػػع وانتنػػرف انتػػدرب ُب هبتػػدئ
رنػػا أف انيانػػم   هػػتان ،  نتخػػرهس ودراسػػ  ااسػػانيدٗبنارسػػ  ا نتيبيػػا انعنلػػ ناػػرا ة ُب رتػػم انتخػػرهس وااب

انفاػػػو إ  ابناػػػرا ة ُب رتػػػم ملػػػل ملػػػل اننإػػػو إ  ابناػػػرا ة ُب رتػػػم ا مػػػراب و٩بارسػػػ  ا مػػػراب، و  هػػػتان 
 وى لا.، بعد اندراس  اننظره  نلفاو ُب ان تم انفادي  انفتاوى

نشػػيل نػػلن  وهسػػر هللا فلػػم مػػِب أف أرتػػم رتػػااب ُب ٚبػػرهس ااهادهػػ، ودراسػػ  ااسػػانيد، قػػد  ُ و 
فوانيػد مدنػ    هسػتغِب مندػا فيدػا وذرػرت نلنبتػدنيْب ُب ىػلا انفػن، وجعلتدػا ااةػ   ىله ا٤بادم  اب رتيل  

وأسػػ ؿ هللا أف هنفػػه  ػػله وبػػدرهبات ملػػع دراسػػ  ااسػػانيد،  ،مػػن رتػػم انتخػػرهسمتنومػػ  ومنػػاذج ا٤ببتػػدنيوف، 
  .وا٥بادي نلصواب ، وهللا ا٤بوفامن انيالب امن وقف مليدا٤بادم  

 

 ورتم/ دمحم بن مل  بن ٝبيل ا٤بيري

 ىػ1436رجم  10                                                          

 انينن -ةنعا                                                                          
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 احلديث ختريج لعلم النظرية الدراسة
 :واصطالحا   لغة التخريج تعريف

انتخػػرهس: نغػػ : َاػػرََج ُاُروجػػاً " ناػػيُ َدَاػػَل ُدُاػػو ً " و٨َبَْرجػػاً " ابنفػػت  َمصػػدٌر أَهضػػاً فدػػو اػػارٌِج وَاػػُروٌج 
وَاػرََّج فػالٌف َمَنلػو ِإذا جعلػو اػروابً خيػانف بعضػو ، َاػرََج بػو. وا٤بخػرج: مواػه ا٣بػروجوَارَّاٌج وقد َأْاَرَجو و 

 .(1)بعضا

 مػػػن درجتدػػػا وبيػػػاف رتػػػبدل ُب اانينػػػ  مػػػن رواىػػػا مػػػن إذ ااهادهػػػ، مػػػ و: ىػػػو ا٤بعاةػػػرهن اةػػػيالح وُب
 .(2)"انضعف أو ا٢بسن أو انصإ 

ومرفو انػدرتور ٧بنػود انيإػاف فاػاؿ:" ىػو اند نػ  ملػع مواػه ا٢بػده، ُب مصػادره ااةػلي  انػٍب أارجتػو 
   .(3)مه بياف درجتو ةإ  أو اعفاً مند ا٢باج  إذ ذن "

 :فوائد التخريج
 ى  ر ّبة مندا:

 انوقوؼ ملع موااه ا٢بده، بش ل هسدل ملع انباه،. - 1
 .-متابعابو وشواىده-انوقوؼ ملع  رؽ ا٢بده، ا٤بتعددة  - 2
أو برجي  أهد اناونْب مند ااتالؼ ، مليو ابنصإ  أو انضعف  لا٢بمعرف  درج  ا٢بده، و  - 3

 .انين نين  بصإتو أو اعفو وزودةاحملدثْب ُب ةإل ا٢بده، أو اعفو، 
 .ايؤه هتبْب مل  رقو ٘بنه مل إذا نبابا: ا٤بدهِب ابن قاؿ، إف وجدت انوقوؼ ملع ملل ا٢بده، - 4
 انوقوؼ ملع اانفاظ ا٤بدرج  إف وجدت ُب ا٢بده، من االؿ ا٤باارن  بْب انيرؽ. - 5
 معرف  ا٤باصود انلي سيا اجلو ا٢بده،. - 6
  وبعيْب ا٤ببدل.ٛبيي  ا٤بدنل  - 7

 .(4)انشرهف ده،ُب ادم  ا٢ب معرف  جدود احملدثْب  - 8

                                                           

 ، وهنظر مادة )ارج( ُب انااموس احمليط.249/ 2( نساف انعرب ابن منظور مادة )ارج( 1) 
 اناادر مبدنلدرتور  اننبوي ا٢بده، ٚبرهس ملل ُب ا٤بيسروانظر:  21صنلغناري  انتخرهس أبةوؿ انتفرهس هصوؿ (2)  

 .2ص احملندي انرزاؽ مبد بن مصيفع بن
هاشػػػي  رتػػػاب انوسػػػيط ُب ملػػػـو ومصػػػيل  و  5ص احملنػػػدي اناػػػادر عبػػػدن اننبػػػوي ا٢بػػػده، ٚبػػػرهس ملػػػل ُب ا٤بيسػػػر (3) 

 .10نليإاف ص وأةوؿ انتخرهس ودراس  ااسانيد  353ا٢بده، نلدرتور دمحم أبو شدب  ص 
 هفػػػ  ُب ودوره انتخػػػرهس وملػػػل ،26ص ومندجيتػػػو نشػػػ بو ا٢بػػػده، وٚبػػػرهس ،14 ص ااسػػػانيد ودراسػػػ  انتخػػػرهس (4) 

 .29ص ظافر بن ندحمل اننبوه ، انسن 
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 ادلصادر األصلية والفرعية للحديث النبوي الشريف.
 ادلصادر األصلية:  -أ

 ومندا: ،ملسو هيلع هللا ىلصوى  ان تم انٍب بُروى اباسانيد من ا٤بؤنف إذ اننيب 

، ومػػدد أهاده ػػو ىػػػ(256) ا٤بتػػوَب سػػن دمحم بػػن إ٠باميػػل انبخػػاري نإلمػػاـ  ،ةػػإي  انبخػػاري -1
   .( هده ا2761) ى ، وبدوف ب رار مه انت رار (7563)

رنػا ُب   ومػدد أهاده ػو ،ىػػ(261نإلمػاـ مسػلل بػن هجػاج اننيسػابوري ت ) ،ةإي  مسػلل -2
، ومػن ( هػده ا3033مه انت ػرار، وبػدوف ب ػرار ىػ  ) (7563)  بع  دار ان تاب انعريب

 !!مه انت رارمجانيم ا٤بصادفات استوا  مدد أهاده، انصإيإْب 
 أهاده ػػػو ومػػػدد ،(ىػػػػ275)ت  ِجْسػػػتايانسِّ  ااشػػػع، بػػػن سػػػليناف نإلمػػػاـسػػػنن أيب داود،  -3

(5274.) 
 أهاده ػػػو ومػػػدد، (ىػػػػ279) ت انَبمػػػلي َسػػػْورة بػػػن ميسػػػع بػػػن دمحم نإلمػػػاـسػػػنن انَبمػػػلي،  -4

(3956). 
 .(5758) أهاده و ومدد ،(ىػ303)ت  اننساني  شعيم بن أٞبد نإلماـسنن اننساني ،  -5
 أهاده ػػػو ومػػػدد ،(ىػػػػ273)ت  اناػػػ وهِببػػػن ماجػػػو  ه هػػػد بػػػن دمحم نإلمػػػاـسػػػنن ابػػػن ماجػػػو،  -6

(4341). 

وان تاب ااوؿ وان اي هسنياف انصإيإْب، وان تم ااربع  انٍب بعدختا بسػنع انسػنن ااربػه، وىػله  
، ومنػد انعػ و إذ رتػم مسند أٞبد وبسنع ان تم انسبع هضاؼ إنيدا و ، رلدا بسنع ان تم انست 

، وإف رػاف انتخػرهس ٨بتصػرا ااربػه ذ انصإيإْب ملػع ريّبختػا مػن انسػننإ ا٢بده، انتخرهس هادـ م و
فيػػػلرر ٚبػػػرهس فػػػين ن ا رتفػػػا  بتخػػػرهس ا٢بػػػده، مػػػن انصػػػإيإْب، وأمػػػا إف رػػػاف انتخػػػرهس متوسػػػيا 

أٞبػػد، وأمػػا إف رػػاف انتخػػرهس ميػػو  فيػػلرر ا٢بػػده،  انسػػنن ااربػػه ومسػػندانصػػإيإْب و ا٢بػػده، مػػن 
وهػػلرر ا٢بػػده، مػػن ٝبيػػه ا٤بصػػادر انػػٍب ُب انتخػػرهس ، وبعضػػدل قػػد هتوسػػه مػػن ٝبيػػه مصػػادره ااةػػلي 

 .، ون ل مااـ مااؿمن ااج ا  ا٢بده ي هاف مليدا هٌب 

 .(27647) أهاده و ومدد ،(ىػ241)ت  انشيباي هنبل بن أٞبدمسند أٞبد، نإلماـ  -7
رنػا ُب  أهاده ػو ومػدد ،(ىػػ179)ت  ا٤بدي ااةبإ  أنس بن مان مو   مان ، نإلماـ  -8

 .(1942) شيإا اليل بع  
 أهاده ػػػػو ومػػػػدد، (ىػػػػػ255)ت  انػػػػدارم  انػػػػرٞبن مبػػػػد بػػػػن هللا مبػػػػد سػػػػنن انػػػػدارم ، نإلمػػػػاـ -9

(3546). 
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 وىله رلدا بسنع ان تم انتسع .

 ومػػػدد ،ىػػػػ(311اننيسػػػابوري ت ) دمحم بػػػن إسػػػإاؽ بػػػن ا نػػػ  نإلمػػػاـ ،ةػػػإي  ابػػػن ا نػػػ  -10
 .، وابقيو مفاود(3079) ا٤بيبوع منو بتإايا ماىر انفإل أهاده،

  (7491) أهاده ػػو ومػػدد ،ىػػػ(354دمحم بػػن هبػػاف انبسػػٍب ت ) ، نإلمػػاـةػػإي  ابػػن هبػػاف -11
 .بلباف بن اندهن مال  بربيم هباف ابن ةإي  بارهم ُب ا هسافرنا ُب رتاب 

 أهاده ػػو ومػػدد ،(ىػػػ385)ت  انػػدارقيِب انبغػػدادي منػػر بػػن ملػػ سػػنن انػػدارقيِب، نإلمػػاـ  -12
(4836). 

ت  ٢بػػػػػارلا٤بشػػػػػدور اباننيسػػػػػابوري  هللا مبػػػػػد بػػػػػن دمحم نإلمػػػػػاـا٤بسػػػػػتدرؾ ملػػػػػع انصػػػػػإيإْب،  -13
 .(8803) أهاده و ومدد ،ىػ(405)

ت وقػػػػد بعابػػػػو ا٢بػػػػاف  انػػػػلىيب وا٤بعلونػػػػ ،  ضػػػػعيف ااهادهػػػػ، انفيػػػػو ان  ػػػػّب مػػػػن مسػػػػتدرؾ ا٢بػػػػارل و 
رح وىػػو ميبػػوع ُب هاشػػي  ا٤بسػػتدرؾ، وقػػد هصػػُب ر ػػّب مندػػا ُب رتابػػو بلخػػيك ا٤بسػػتدرؾ،  (ىػػػ748)

رٞبػػو  قػػاؿ انػػلىيبوقػػد خيانفػػو، وقػػد هسػػ ل فػػال هوافاػػو و  خيانفػػو،  ،انػػلىيب ٗبوافاتػػو ملػػع انتصػػإي 
: "ُب ا٤بسػػتدرؾ شػػ   ر ػػّب ملػػع شػػر دنا، وشػػ   ر ػػّب ملػػع شػػرط أهػػدختا، ونعػػل ٦بنػػوع ذنػػ  هللا

بل أقل، فإف ُب ر ّب من ذن  أهادهػ، ُب انظػاىر ملػع شػرط أهػدختا أو رليدنػا، وُب  ثل، ان تاب
انبػػا ن ٥بػػا ملػػل افيػػ  مػػؤثرة، وقيعػػ  مػػن ان تػػاب إسػػنادىا ةػػا  وهسػػن وجيػػد، وذنػػ  ٫بػػو ربعػػو، 

د انالػم ببيالاػا، رنػل وابق  ان تاب منارّب ومجانيم، وُب ريضوف ذنػ  أهادهػ، ٫بػو ا٤بانيػ  هشػد
 ".(5)ج ً ، وب ل هاؿ فدو رتاب مفيد قد ااتصربو، وهعوز منال وٙبرهراأفردت مندا  قد

  

                                                           

 .167/ 17 نللىيب اننبال  أمالـ سّب (5) 
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 :منثورة فوائد
وهسنع )اجملتىب( انسنن انصغرى وى  أهد ان تم انست ، انسنن، نلنساني  رتاابف ابسل  الفائدة األوىل:

 مددو  ،ان ربىانسنن وان اي: ، (4341) أهاده و مددبادـ أف و ، وىو ا٤براد مند ا  الؽ، أو )اجملتُب(
 .(11949) أهاده و

د بن أٞبرالختا نإلماـ ان ربى،   ورلن  نلإاف  انبيدا  رتاابف ابسل انسنن، انسنن انصغرى وانسنن
(، ومدد أهاده، سننو ان ربى 3503، ومدد أهاده، سننو انصغرى )ىػ(458ا٢بسْب انبيدا  ت )

(21812). 

ملع هسم اسل انصإايب انلي هروهدا، وهربم  ا٤بسانيد: بربم فيدا ااهاده، :ثانيةال الفائدة
  انصإاب  ٕبسم أفضليتدل أو ساباتدل، ومندا:

، ومػدد (ىػػ219)ت  ا٤ب ػ  ا٢بنيػدي انػ بّب بن هللا ا٢بنيدي، وىو ا٢باف  مبد مسند -1
 .(1337أهاده و )

ومػػػػػدد أهاده ػػػػػو ، ىػػػػػػ(204دمحم بػػػػػن إدرهػػػػػس انشػػػػػافع  ت )إلمػػػػػاـ ، نانشػػػػػافع  مسػػػػػند -2
ٝبػػه  ىػػو وإمنػػا ،انشػػافع  بصػػنيف مػػن ا٤بسػػند ونػػيس(، 1819) بتإايػػا مػػاىر انفإػػل

 ااةػػػل هعاػػػوب بػػػن دمحم هروهدػػػا موقوفدػػػا،و  مرفومدػػػا انشػػػافع  أسػػػندىا انػػػٍب ألهادهػػ،ن
 وراوهػػػ  انشػػػافع  ةػػػاهم ا٤بصػػػري ا٤بػػػؤذف ا٤بػػػرادي سػػػليناف بػػػن انربيػػػه مػػػن اننيسػػػابوري

 .رتبو
 أهاده ػو مػدد أف وبادـ، ا  الؽا٤براد مند ىو ، وىو أشدرىا، و أٞبد بن هنبلمسند  -3

وأهسػػػػن  بعابػػػػو  بعػػػػ  مؤسسػػػػ  انرسػػػػان  بتإايػػػػا اار ؤوط ُب ٟبسػػػػْب  ،(27647)
 فيػػػػػلرر انصػػػػػإاب   مسػػػػػانيد ملػػػػػع وىػػػػػو مربػػػػػمٟبسػػػػػ  ٦بلػػػػػدات، انفدػػػػػارس  ه٦بلػػػػدا مػػػػػ
وأونػػػو مسػػػند ا٣بلفػػػا  ااربعػػػ  ٍب بايػػػ  ، أهاده ػػػو مػػػن منػػػده مػػػا ٙبتػػػو هسػػػوؽ ٍب انصػػػإايب

 مسػػػػػند ٍب أٝبعػػػػػْب ملػػػػػيدل هللا راػػػػػواف انبيػػػػػل أىػػػػػل مسػػػػػندٍب انعشػػػػػرة ا٤ببشػػػػػرهن اب١بنػػػػػ  
 أهادهػػػ،مػػػن انصػػػإاب  ٍب ذرػػػر رهن ٍب ذرػػػر مسػػػانيد ريػػػّب ا٤ب  ػػػ انصػػػإاب  مػػػن ا٤ب  ػػػرهن
 .ند اننسػػػا سػػػٍب اتنػػػو ٗبمل هسػػػنوا،  وسػػػلل مليػػػو هللا ةػػػلع اننػػػيب أةػػػإاب مػػػن رجػػػاؿ

 بوجػد أهادهػ، رواىػاو ، ىلا ىػو ااةػلو ، بسنده أٞبد ا ماـ رواه مسند أٞبدأريلم و 
بػػن  هللا مبػػد زودات سػػنعبو ، مػػن  رهػػا أبيػػو هروىػػا سػػناده ملإببػػن أٞبػػد  هللا مبػػد ابنػػو

وبسػػػنع ، اناييعػػػ  زادىػػػافاػػػط  وجػػػد أربعػػػ  أهادهػػػ،بو قليلػػػ ، أهادهػػػ، وىػػػ  أٞبػػػد، 
 ا٤بسػػند راويىػػو  اناييعػػ و  ،مػػن بعػػُ مشػػاخيو سػػنادهإبانػػو رواىػػا   اناييعػػ  زودات
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 .من أبيو هنبل بن أٞبد بن هللا مبد من
 ا٣بانا مبد بن منرو بن أٞبد نإلماـ ،ان اار انبإر ابسل ردو شا٤ب انب ار مسند -4

 .، وأهاده و أر ر من مشرة آ ؼ(ىػ292)ت  ابنب ار ا٤بعروؼ انعت  
وبعضو ، (ىػ307)ت  ا٤بوةل  ا٤بُ ُب بن مل  بن أٞبد، نإلماـ هعلع أيب مسند -5

 .(7555ومدد أهاده، ا٤بيبوع )مفاود، 

ااهاده، ملع اسل انصإايب ون ن هسم هروؼ ا٥بجا ، فيدا ا٤بعاجل: بربم  :لثةثاال الفائدة
، وىله ا٤بعاجل ػ(ى360سليناف بن أٞبد انيرباي ت )ماـ  ، وىو ايليرباان الث  نعاجل ا٤بأشدرىا و 

 :ى 

  بػه ، من أررب ا٤بوسومات ا٢بده يػوىو  ،مربم هسم أ٠با  انصإاب  ووىا٤بعجل ان بّب،  -1
 .(22000ده، ا٤بيبوع )ا، وما زاؿ بعضو مفاودا، ومدد أهُب مشرهن ٦بلدا أريلبو

 مػن نػو ٗبػا شػي  رػل من فيو أيٌب، انيرباي وىو مربم هسم أ٠با  شيوخا٤بعجل ااوسط،  -2
 نفػيس رػل وفيػو مليػو، بعػم فإنػو"  روهػ  ان تػاب ىػلا: " هاػوؿ وراف وانعجانيم، انغرانيم
 .(9489، ومدد أهاده و )ومن ر وم ه 

، روى ن ل شي  من شيواو هػده ا واهػدا مربم هسم أ٠با  شيواو وىوا٤بعجل انصغّب،  -3
 .(1198ومدد أهاده و ) ،فاط

ا٤بصنفات: رتم مربب  ملع اابواب انفادي ، وبشتنل ملع ااهاده، ا٤برفوم  وا٤بوقوف   :رابعةال الفائدة
 وأشدرىا:وا٤بايوم ، 

 هاده،اا، ومدد ىػ(211بن ختاـ انصنعاي ت ) مبد انرازؽماـ إلن، مبد انرزاؽ مصنف  -1
 .(19418) واآلاثر فيو

ومدد  ،ىػ(235بن دمحم بن أيب شيب  ت ) مبد هللاماـ إلن، ابن أيب شيب  مصنف  -2
 .(37943ااهاده، واآلاثر فيو )

ُب انعايدة أو ُب  اانين  أهاده، ااة  ٗبس ن  معين ااج ا  ا٢بده ي : جينه فيدا  :امةةاخل الفائدة
 :أو ريّب ذن ، ومنداانفاو أو ُب ان ىد 

 .(ىػ224)ت  انبغدادي سالـّ بن انااسل ُمبيد أيبا ناف، نإلماـ  -1
 ىػ(.311ند بن إسإاؽ بن ا ن  ت )انتوهيد، حمل -2
 .ىػ(256د بن إ٠باميل انبخاري ت )، حملنُب انصالة رفه انيدهن -3
 .ىػ(458د بن ا٢بسْب انبيدا  ت )انارا ة الف ا ماـ، اٞب -4
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 ىػ(.181ان ىد، نعبد هللا بن ا٤ببارؾ ت ) -5
  (.ىػ241) ت هنبل بن اٞبد ان ىد، -6

 وسػػػػلل مليػػػػو هللا ةػػػػلع اننػػػػيب مػػػػن انصػػػػإيإ  ااهادهػػػػ، هصػػػػر ن ػػػػن  املػػػػل أنػػػػو الفائدددددة الةادسددددة: 
 :امتبارات ب الث  ه وف ااهاده، مد اف ذن و  ابنتدقيا 

 :األسانيد ابعتبار الصحيحة األحاديث عدد: األول االعتبار
 قػػد انواهػػد ا٢بػػده، فػػإف اآل ؼ، ماػػات فدػػ  أبػػدا، هصػػرىا ن ػػن   ااسػػانيد ابمتبػػار ااهادهػػ، مػػدد
 أو راو انعشػرة ىػؤ   مػن واهػد رػل مػن هروهػو ٍب انتػابعْب، مػن مشرة انصإايب من هروهو ٍب ةإايب هروهو
 ٝبػه اآلهػاد أهادهػ، وبعػُ أر ر، أو راو أونا  من راو رل من هروهو وى لا أر ر، أو ثالث  أو راووف
 !!  واهد اتبع  أو واهد ةإايب ملع بدور آهاد أاا مه ااسانيد ماات ٥با ا٢بده، أىل بعُ

 رتػاب ىػلا  : ننا وقاؿ ا٤بسند، ملينا وقرأ هللا ومبد وةا  أ  هنبل بن أٞبد ٝبعنا  : إسإاؽ بن هنبل قاؿ
  . أنفاً  وٟبسْب أنف سبعناني  من أر ر من ٝبعتو

 مليػػػوف أي] هػػػده، أنػػػف أنػػػف  فػػػ  هللا رٞبػػػو هنبػػػل بػػػن أٞبػػػد رػػػاف: هللا رٞبػػػو انػػػرازي زرمػػػ  أبػػػو وقػػػاؿ
 . اابواب منو ف الت ذارربو: قاؿ! هدره ؟ وما: قيل[ اباسانيد هده،

 سػػن ، مشػػرة سػػل ُب هػػده،، أنػػف سػػتنا  مػػن[ ةػػإيإو أي] ا١بػػامه ةػػنفل: هللا رٞبػػو انبخػػاري وقػػاؿ
 . هللا وبْب بيِب فينا هج  وجعلتو

 .أنف مانيٍب انصإاح ريّب ومن هده،، أنف ماني  انصإاح من هفظل: أهضاً  انبخاري وقاؿ

 .مسنوم  هده، أنف ثالٜباني  من انصإي  ا٤بسند واعل: هللا رٞبو ا٢بجاج بن مسلل وقاؿ

 مندػا انتخبػل هػده، أنػف ٟبسػناني  وسػلل مليػو هللا ةػلع هللا رسػوؿ مػن رتبػل: هللا رٞبػو أبػوداود وقاؿ
 .انسنن رتاب اننتو ما

 هعػػدوف ورػػانوا ةػػإيإ  ه اهػػ  ىػػله: ىػػلا قونػػو ملػػع معلاػػا اننػػبال  أمػػالـ سػػّب ُب هللا رٞبػػو انػػلىيب قػػاؿ
 .ذن  معشار ببلغ   فانصإاح وإ  انتابع ، وفتوى وااثر اب٤ب رر ذن 

 :الصحابة ابعتبار الصحيحة األحاديث عدد: الثاين االعتبار
 ا٢بػػده، أىػػل بػػْب ٨بتلػػف ااهادهػػ، بعػػُ أف بسػػبم ٙبدهػػدا  ن ػػن   انصػػإاب  ابمتبػػار ااهادهػػ، مػػد
 ٪بػل انفايػو قػاؿ: انصػالح ابػن مادمػ  ملػع انن ل رتاب ُب رنا جا   بارهبا مده ن ن ن ن ةإتدا، ُب

 .هده، أنف مشر أربع  ا٢بده، من ة  ما ٦بنوع: انانويل اندهن
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 :ادلتون ابعتبار الصحيحة األحاديث عدد: الثالث االعتبار
 :نسببْب ٙبدهده ن ن   ا٤بتوف ابمتبار انصإيإ  ااهاده، مدد

 .ةإتدا ُب ا٢بده، أىل بْب ٨بتلف ااهاده، بعُ أف :األول

 أو نفظػػ  ُب انػػرواوت بعػػُ ُب ةػػإيإ  زودة وجػػود مػػه بعػػُ مػػه متشػػا   ااهادهػػ، بعػػُ أف :الثدداين
 نعػػد مل وإف ر ػػّبا، انعػػدد فسػػي هد بلفظػػ  ونػػو زودة فيدػػا رػػاف إف ةػػإيإ  رواهػػ  رػػل مػػدد  فػػإف ٝبلػػ   ُب

 .  ر ّبا انعدد فسيناك فاط ا٢بده، أةل بعدِّ  وارتفينا زانيدة أنفاظ فيدا انٍب انصإيإ  انرواوت

 أنػػو هللا رٞبػػو راىوهػػو بػػن إسػػإاؽ ا مػػاـ مػػن انن ػػل رتابػػو ُب هللا رٞبػػو انعسػػاالي هجػػر ابػػن ا٢بػػاف  ناػػل
 .ونيف آ ؼ سبع  ا٤بسندة ااهاده، ٝبل : قاؿ

 شػعب  مػن نػو، انتنييػ  رتاب ُب ا٢بسْب بن دمحم جعفر أبو ذرر: "انن ل رتاب ُب أهضا هجر ابن وقاؿ
 مػػن ا٤بسػػندة ااهادهػػ، ٝبلػػ  أف: وريػػّبىل هنبػػل بػػن وأٞبػػد ا٤بدػػدي وابػػن انايػػاف سػػعيد بػػن و ػػٓب وان ػػوري

 ".هده، ني اوأربعن آ ؼ أربع (: ب رار بال انصإيإ  هعِب) وسلل مليو هللا ةلع اننيب

 ُب نظػػػػرت: "قػػػػاؿ داود أيب ومػػػػن: "وا٢ب ػػػػل انعلػػػػـو جػػػػامه رتابػػػػو ُب هللا رٞبػػػػو رجػػػػم ابػػػػن ا٢بػػػػاف  وقػػػػاؿ 
 ".هده، آ ؼ أربع  ىو فإذا ا٤بسند ا٢بده،

 ُب اننبػػػوي ا٢بػػػده، رتابػػػ  بػػػرؾ أنػػػو منػػػو هللا راػػػ  ا٣بيػػػاب بػػػن منػػػر ا٤بػػػؤمنْب امػػػّب هللا بوفيػػػا مػػػن ونعػػػل
 اامصػػػار، ُب بفرقػػػوا انصػػػإاب  فػػػإف ن ػػػن    ان ػػػرم اناػػػرآف آوت رجنػػػه وهصػػػرىا ٝبعدػػػا اف مدػػػده 
 مػػن ُهسػػ ؿ منػػدما إ  اننبػػوي ا٢بػده، هتػػلرر ه ػػن مل انصػػإاب  وبعػػُ بعػُ، منػػد نػػيس مػػا بعضػػدل ومنػد
 اننبوهػ  انسػن  مػن بيسػر مػا دوِّف ومندما وسلل، مليو هللا ةلع اننيب قوؿ فيدا فيتلرر هادث  باه أو مس ن 

 انػػػرواة باػػػ  بػػػل اننبوهػػػ ، انسػػػن  رػػػل ىػػػو دوِّف مػػػا أف أهػػػد هػػػدّعِ  مل هللا رٞبػػػو انع هػػػ  مبػػػد بػػػن منػػػر مدػػػد ُب
 .اننبوه  نلسن  وهفظو هللا رٞب  من وىلا بعدىل، من إذ اباسانيد وهنالواا ااهاده،  فظوف

 بعضػدا ُب رػاف ونػو انػرواوت ٝبيه مد ابمتبار: ابمتبارهن انصإي  ا٢بده، متوف بعد أف ن ن ىل ن ن
 !ا٢بده،؟ أبةل وا رتفا  انرواوت ٝبيه مد مدـ وابمتبار هسّبة، زودة

 ةػػإتدا ُب ٨بتلػػف ااهادهػػ، بعػػُ أسػػلفنا رنػػا انػػو وانتإدهػػد  انايػػه   انتارهػػم ابب مػػن ن ػػن نعػػل
 وانػػػ ودات انػػػرواوت مػػػن ر ػػػّب ملػػػع ا٢ب ػػػل ملػػػع ابفاػػػوا وإف ا٢بػػػده، أىػػػل ورػػػلن  ا٢بػػػده،، أىػػػل بػػػْب

 بلػػ  ملػػع   ػػل فبعضػػدل وانػػ ودات، انػػرواوت بعػػُ ةػػإ  ُب االفػػا بيػػندل أف إ  انضػػعف أو ابنصػػإ 
 .  ابنشلوذ مليدا   ل وبعضدل ابنصإ ، ان ودة أو انرواه 
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 ااهادهػػػ، هصػػػر ن ػػػن و  أبػػػدا، هصػػػرىا ن ػػػن   ااسػػػانيد ابمتبػػػار ااهادهػػػ، مػػػددأف  :واخلالصدددة
 ا٤بػػًب، ب ػػرر ونػػو انصػػإاب  أهادهػػ، ابمتبػػار ابنتارهػػم مػػدىا ن ػػن ون ػػن وانتإدهػػد، ابنايػػه انصػػإيإ 

 زودة فيدػا رواهػ  رػل مػد مػه اب٤بتػوف مػددىا ونعل ٙبدهدا،   بارهبا هده، آ ؼ انعشرة ٫بو ببلغ ونعلدا
 أبةػل وا رتفػا  زودات فيدػا انػٍب انػرواوت مػد مػدـ مػه اب٤بتوف مددىا ونعل هده،، آ ؼ انسبع  ٫بو

   .أملل وهللا هده،، آ ؼ ٟبس  ٫بو ا٢بده،

 هػػػػده، رػػػل هابػػػل أف ا٤بسػػػلل ملػػػػع وانواجػػػم انصػػػإيإ ، ااهادهػػػ، مػػػػدد معرفػػػ  مػػػن ربػػػّبة فانيػػػدة و 
 مػػدد هعػػرؼ رػػاف سػػوا  بػػو، منػػل ه نػػا رػػاف وإف بػػو، وآمػػن ةػػدقو اػػربا رػػاف فػػإف إنيػػو، هصػػل ةػػإي 

 .(6) مددىا هعرؼ   أواننبوه   ااهاده،
  

                                                           

 .ابنتإدهد انصإيإ  ااهاده، هصر إم اني  مدـ ُب انتإايا انظر رسانٍب: (6) 
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 :ادلصادر الفرعية  -ب
 مصنف  ملع انسند أو ا٤بًب. ب وفأف ان تم ا٢بده ي  انناقل  من ان تم ااةلي ، وى  أما  وى 
 على الةند:ة صنفادل الكتب -أ
 ا راؼ:ومن أىل رتم ا، وا١بوامه رتم اا راؼوى     

، وىػو ىػػ(742ف بػن مبػد انػرٞبن ا٤بػ ي )ٙبف  ااشراؼ ٗبعرف  اا راؼ، ايب ا٢بجاج هوسػ -1
 .ميبوع ُب ثالث  مشر ٦بلدا

اٞبػػػػد بػػػػن أيب ب ػػػػر بػػػػن إ٠باميػػػػل انبوةػػػػّبي إٙبػػػػاؼ ا٣بػػػػّبة ا٤بدػػػػرة ب وانيػػػػد ا٤بسػػػػانيد انعشػػػػرة،  -2
 .يبوع ُب بسع  ٦بلدات، وىو مىػ( 840)

إٙبػػػاؼ ا٤بدػػػرة ابنفوانيػػػد ا٤ببت ػػػرة مػػػن أ ػػػراؼ انعشػػػرة، ايب انفضػػػل أٞبػػػد بػػػن ملػػػ  بػػػن هجػػػر  -3
 .٦بلدامشر وىو ميبوع ُب بسع   ،ىػ(852انعساالي )
 ومن أىل رتم ا١بوامه:

جامه ا٤بسانيد وانسنن ا٥بادي اقـو سنن، ايب انفدا  إ٠باميل بن منر بن ر ػّب اندمشػا    -1
 ،(13547بعضػػو مفاػػود، وا٤بيبػػوع منػػو ُب مشػػرة ٦بلػػدات، ومػػدد أهاده ػػو )، و ىػػػ(774)

 ومسػػند انبػػ ار، ب ػػر أيب ومسػػند أٞبػػد، ا مػػاـ مسػػند ومػػن انسػػت ، ان تػػم مؤنفػػو مػػن ٝبعػػو
 . هللا رٞبدل نليرباي ان بّب وا٤بعجل ا٤بوةل ، هعلع أيب ا٢باف 

وىػػو رتػػاب ، ٦بلػػدا مشػػرهن، وىػػو ميبػػوع ُب عاةػػرهنا٤با٤بسػػند ا١بػػامه، ١بنامػػ  مػػن انبػػاه ْب  -2
مػػن ٝبيػػه ا٤بصػػادر مػػه ذرػػر ٨بػػرج ا٢بػػده، انواهػػد ونتػػاز ٔبنػػه أسػػانيد ا٢بػػده، مفيػػد جػػدا، 

 و رقدػا ااهادهػ، ٝبيػهٝبه فيو انبػاه وف وقد (، 17802مدد أهاده و )و بيرها  ميسرة، 
 :انتاني  ان تم ُب انواردة

 مان  بن أنس. مو   – 1

 .ا٢بنيدي مسند - 2

 .هنبل بن أٞبد مسند - 3

 .ٞبيد بن مبد مسند - 4

 .اندارم  سنن - 5

 .انبخاري ةإي  - 6
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  .نلبخاري ا٤بفرد اادب - 7

 .نلبخاري انيدهن رفه - 8

 .نلبخاري ا ماـ الف انارا ة ج   - 9

 .نلبخاري انعباد أفعاؿ الا - 10

  .مسلل ةإي  - 11

 .داود أيب سنن - 12

 .ماجو ابن سنن - 13

 .انَبملي سنن - 14

 .نلَبملي انشنانيل - 15

 .هنبل بن ٞبدأ بن هللا مبد زاده ما وى : ان وانيد - 16

 .اننساني  سنن - 17

 .نلنساني  وانليل  انيـو منل - 18

 .نلنساني  انارآف فضانيل - 19

 .نلنساني  انصإاب  فضانيل - 20

 .ا ن  ابن ةإي  - 21

 :ما كان مصنفا  حةب ادلنت  -ب
 ومن أىل رتم ان وانيد:، ورتم انتخرهس رتم ان وانيدوى     

ٝبػػػه فيػػػو  ىػػػػ(،٦807بنػػػه ان وانيػػػد ومنبػػػه انفوانيػػػد، ننػػػور انػػػدهن ملػػػ  بػػػن أيب ب ػػػر ا٥بي نػػػ  ) -1
)مسند ا ماـ أٞبد، ومسند أيب هعلع، ومسند انبػ ار، ومعػاجل ااهاده، ان انيدة انواردة ُب: 

 .وىو ميبوع ُب اثِب مشر ٦بلدا ،انيرباي ان الث ، ملع ما جا  ُب ان تم انست (
ا٤بيانم انعانيػ  ُب زوانيػد ا٤بسػانيد ان نانيػ ، ايب انفضػل أٞبػد بػن ملػ  بػن هجػر انعسػاالي  -2

دة ُب مسػػػند أيب هعلػػػع، ومسػػػند مسػػػدد بػػػن ٝبػػػه فيػػػو: )ااهادهػػػ، ان انيػػػدة انػػػوار  ىػػػػ(،852)
مسػػرىد، ومسػػند ابػػن أيب منػػر انعػػدي، ومسػػند أٞبػػد بػػن منيػػه، ومسػػند انييانسػػ ، ومسػػند 

راىوهػػو، ملػػع مػػا ُب ان تػػم ا٢بػػارث بػػن أيب أسػػام ، ومسػػند ا٢بنيػػدي، ومسػػند إسػػإاؽ بػػن 
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 .، وىو ميبوع ُب ٜباني  مشر ٦بلداانست (

 ومن أىل رتم انتخرهس:

، وىػو ىػػ(762نصػم انراهػ  اهادهػ، ا٥بداهػ ، ١بنػاؿ انػدهن مبػد هللا بػن هوسػف ان هلعػ  )  -1
 .ميبوع ُب أربع  ٦بلدات

وىػو ميبػوع ُب  ،(ىػػ804)بػن ا٤بلاػن ا٤بشػدور اب ا٤بصػري انشػافع  ملػ  بػن عنرنانبدر ا٤بنّب  -2
 .بسع  ٦بلدات

 .ميبوع ُب ٦بلد ربّب، وىو (ىػ 806ٚبرهس أهاده، إهيا  ملـو اندهن نلإاف  انعراق  ) -3
انتلخػػيك ا٢ببػػّب ُب ٚبػػرهس أهادهػػ، انرافعػػ  ان بػػّب، نلإػػاف  أيب انفضػػل أٞبػػد بػػن ملػػ  بػػن  -4

 .وىو ميبوع ُب أربع  ٦بلدات ،ىػ( 852هجر انعساالي )
نبػػػػػاي دمحم  ةػػػػر انػػػػػدهن ااحملػػػػدث انعصػػػػػر ، انسػػػػػبيل منػػػػػار أهادهػػػػ، ٚبػػػػػرهس ُب انغليػػػػل إروا  -5

 .٦بلدات وىو ميبوع ُب بسع  ،(ىػ1420)

وااةػػػل ُب ٚبػػػرهس ا٢بػػػده، أف ه ػػػوف مػػػن ا٤بصػػػادر ااةػػػلي ، ون ػػػن قػػػد هضػػػير انباهػػػ، أف خيرجػػػو مػػػن 
 ومن أىل فوانيد انتخرهس من ا٤بصادر انفرمي :ا٤بصادر انفرمي ، 

 انوقوؼ ملع ااهاده، ا٤بفاودة أو انٍب هعسر وقوفنا مليدا. -أ
 ا٤بصادر ااةلي .أاا ٛب ل ا٤بفتاح واندنيل ا٤بوةل إذ  -ب
 .(7)معرف  أه اـ بعُ ااهاده، انٍب مل هبْب اانين  ه ندا ُب ا٤بصادر ااةلي  -ج

  

                                                           

 .23ص انشإوذ  هف بن مل نلشي   ااسانيد ودراس  انتخرهس أةوؿ ُب ا٤بفصل (7) 
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 ثالث فوائد مهمة
 الصحيحني:ادلعلة يف  حاديثاأل :وىلاأل الفائدة
 جػػدا قليلػ  وىػ  انصػإيإْب ُب هسػػّبة أهادهػ، ُب انػرواوت أو اانفػاظ بعػػُ انتاػدوا هللا رٞبدػل احملػدثوف
 و  أهػػدا جيػػاملوف   احملػػدثْب اف انصػػإيإْب  أهادهػػ، بصػػإ  هاينػػا ا٤بسػػلل ه هػػد فيدػػا وب لندػػل جػػدا،
 وب لنػػوا هػػده ا، هػػده ا رلدػػا انصػػإيإْب أهادهػػ، بتبػػه ُب واجتدػػدوا ،اومسػػلن انبخػػاري ا مػػامْب هػػٌب
 ةػػإيإا ا٢بػػده، رػػاف وإف واهػػدة نفظػػ  ُب أو أهاده دنػػا  ػػرؽ بعػػُ ُب ٥بػػل بظدػػر افيػػ  ملػػ  أي مػػن

 بتبػػه فاػػد ذنػػ ، ملػػع شػػاىد اػػّب" وانتتبػػه ا ن امػػات" انػػدارقيِب ا مػػاـ ورتػػاب آاػػر،  رهػػا مػػن ٧بفوظػػا
 ورػػلن  ا٢بػػده،، ةػػإ  ُب مػػؤثرة ريػػّب رانػػل وإف نػػو بظدػػر ملػػ  أدىن ملػػع وب لػػل انصػػإيإْب أهادهػػ،

مػػػن  وريػػػّبىل انغسػػػاي ملػػػ  وأيب اندمشػػػا  مسػػػعود وأيب انشػػػديد منػػػار رػػػابن انعلػػػل أىػػػل مػػػن ريػػػّبه فعػػػل
ُب جانػم جػدا وىله ا نتاادات   بؤثر ُب رػوف انصػإيإْب أةػ  ان تػم ا٤بصػنف   ااػا قليلػ   ،ا٢بفاظ

 انبخػاري بػو انفػرد مػا: " 29 ص ا٢بػده، ملػـو رتابػو ُب انصػالح ابػن قػاؿ ده، انصإيإْب،اٝبدور أه
 انػلي انوجػو ملػع ابنابػوؿ رتابيدنػا مػن واهػد رل اام  نتلا  بصإتو هُايه ما قبيل ُب مندرج مسلل أو

 رانػدارقيِب ا٢بفػاظ، مػن انناػد أىػل بعُ مليدا ب لل هسّبة أهرؼ سوى سبا، فينا ها٥بنا من فصلناه
 ."أملل وهللا انش ف، ىلا أىل مند معروف  وى  وريّبه،

 مػن روي ن ػوف ا٢بػده، دا ا٢بفػاظوانناظر ُب أهاده، انصإيإْب انٍب أملدا ا٢بفاظ جيد أف أر رىا أمل 
 ا٢بػده، هػروي قػد انػراوي اف متصػال  أو مرفومػا بضػعيفو ىػلا مػن هلػـ  و  مرسػال، أو موقوفػا آاػر  رها
 مػن رػاف فػإف مرسال، أهيا  وهروهو متصال هروهو أو هرفعو، و  انصإايب ملع موقوفا أهيا  وهروهو مرفوما
 وانعػػربة ا٤بوةػػون ، أو ا٤برفومػػ  انرواهػػ  ذرػػر ُب مسػػلل أو انبخػاري ملػػع جنػػاح فػػال هػػاف  ثاػػ  وةػػلو أو رفعػو
 .ابنارانين ا٤برسل أو ا٤بوةوؿ أو ا٤بوقوؼ أو ا٤برفوع برجي  ُب احملدثْب مند

 ذنػػ  منػو هابػل   سػنده ةػ  ٩بػا ريّبختػػا ُب هػٌب أو انصػإيإْب ُب هػده، ُب هشػ   أف أراد ومػن ىػلا
 ا٢بػده،  ػرؽ جينعػوف فػإال هللا، رٞبدػل ا٢بػده، أىػل واػعدا انػٍب اناوامػد ٕبسػم بينػ  ٕبج  أبع إذا إ 

 وافػػا فنػػن وا باػػاف، ا٢بفػػ  ُب انػػرواة هػػاؿ ٥بػػل هتبػػْب نلػػرواوت ؤبنعدػػل ا٣بيػػ ، مػػن انصػػواب ٥بػػل فيتبػػْب
 وانناصػػاف ابنػػ ودة اػػانفدل فػػإف وإباانػػو، اػػبيو ٥بػػل ببػػْب شػػيخدل مػػن انرواهػػ  ُب هشػػاررونو انػػلهن أةػػإابو
 ريػّبه هػلررىا ومل انواهػد شػيخدل مػن بػرواوت بفػرده ذنػ  إذ أاػاؼ فإف هفظو، اعف ٥بل ببْب وا٣بي 
 مػػن إر ػػاره ٕبسػػم ابن ػػلب اهتنػػوه أو انػػراوي ذنػػ  رػػلب ا٢بػػده، اىػػل ببػػْب انشػػي  ذنػػ   ػػالب مػػن

 .واهد شي  من هرووف انلهن اقرانو و٨بانفتو مرووبو وٕبسم انتفرد

 متػم فػال وانتإايػا انبإػ، ُب احملػدثْب قوامػد ٕبسػم وإنصػاؼ بعلػل ا٢بػده،  ػرؽ ُب هػت لل ومػن ىلا 
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 رنػػا انظػػن ريلبػػ  ملػػع مبػػِب ااهادهػػ، بعليػػل اف خيانفػو  مػػن رأي ىػػو رنػػا ظنيػػا ورأهػػو قونػػو وهباػػع مليػو،
 فػإذا ،انظػن ريلبػ  ملػع مبػِب نألهادهػ، اانينػ  بعليػل(: "585/ 1) انباري فت  ُب هجر ابن ا٢باف  قاؿ
 ".ا هتناؿ راج  ىو بل اامر نفس ُب ايؤه هتعْب مل رلا ُب فالف أاي : قانوا

 ملػػع انػدارقيِب انتاػػده مػا أر ػػر أف جيػد انػوادم  مابػػل انشػي  بتإايػػا نلػدارقيِب انتتبػػه رتػاب ُب واننػاظر
  رهػا مػن رواه انبخػاري روف مه انيرؽ بعُ ُب ىو إمنا انتااده اف ا٢بده،  ةإ  ُب هؤثر   انبخاري

 رػػوف مػػه فاػػط واهػػد هػػده، ُب إ  نلبخػػاري انػػدارقيِب انتاػػاد هػػتل ومل فيػػو، ملػػ    ةػػإي  سػػنده آاػػر
 هػػدثنا: هللا رٞبػػو انبخػػاري ا مػػاـ قػػاؿ ،(2855) رقػػل هػػده، وىػػو فيػػو، نلنت مػػل بعيػػدة نيسػػل ةػػإتو
 جػده، مػن أبيػو، مػن سػدل، بػن مبػاس بن ُأيب هدثنا ميسع، بن معن هدثنا جعفر، بن هللا مبد بن مل 
 .«انلإيف :نو هااؿ فرس هانيينا ُب وسلل مليو هللا ةلع نلنيب راف: »قاؿ

 .  اعيف مباس بن ُأيب: 203 ص وانتتبه ا ن امات رتابو ُب اندارقيِب قاؿ

 بػن مبػاس بن ا٤بدينن مبد رواه ا٢بده، ىلا أف هجر ابن ا٢باف  ذرر ون ن ذن ، ُب اندارقيِب وةدؽ
 نػيس: هاػاؿ ن ػن!! أايػو م ػل اػعيف ا٤بدػينن ومبػد جػده، مػن أبيػو مػن رواهتػو ُب أُبيػا أاػاه واتبػه سدل
 ٩بػا نػيس انسػند ىػلا اف مليدنػا  ٚبفع   جدختا من أبيدنا من ورواهتدنا ابن لب، متدنا مندنا واهد
 هينػان انبخػاري جعػل مػا ىػلا ونعػل قصّبا، ا٤بًب ن وف متنو ُب ايادنا من خُيشع و  انراوي، فيو هغلط
 ومػه احملػدثْب، قوامػد ٕبسػم فيػو نلبخاري اندارقيِب انتااد ًب انلي انوهيد ا٢بده، ىو وىلا ةإتو، إذ
 .شرهتو رنا انبخاري مه انصواب ه وف وقد ٧بتنل فانتااده ىلا

   ملنيػػ  هاياػػ  ىنػػاؾ ن ػػن ةػػإيإو، ُب قليلػػ  أهادهػػ، مػػدة ُب انتاػػاده نلػػدارقيِب ًب فاػػد مسػػلل وأمػػا
وبيػاف ىػله ا٢باياػ  ُب  ملتػو، نيبػْب ةػإيإو ُب ا٢بػده، هػروي قد مسلنا أف وى  انناس من ر ّب هعلندا

 .(8)ي انتانفانيدة ان
  

                                                           

 .وا٤بغراْب احملدثْب بْب انصإيإْب أهاده، بعليل انظر رسانٍب: (8) 
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 :تهاعل ليبني صحيحو يف األحاديث بعضيروي  مةلم اإلمامالفائدة الثانية: 
 انواجػم أف بعػاذ هللا وفاػ  واملػل: "هللا رٞبػو فاػاؿ( 1/8) ةػإيإو مادم  ُب مندجو بْب مسلل ا ماـ
 هػروي   أف ا٤بتدنػْب مػن ٥بػا اننػاقلْب وثاػات وسػايندا انػرواوت ةػإي  بػْب انتنييػ  مرؼ أهد رل ملع
 وا٤بعانػدهن انػتهدل أىػل من مندا راف ما مندا هتا  وأف  قليو، ُب وانستارة ٨بارجو ةإ  مرؼ ما إ  مندا
 ".  انبدع أىل من

 مػا ملػع وا لػه هللا رٞبػو مسػلل ةػإي  ُب نظػره هاػا ومن: "مسلل نصإي  شرهو مادم  ُب اننووي قاؿ
 انػػورع وأنػػواع انتػػدقيا وجػػواىر انتإايػػا نفػػانيس مػن  رهاتػػو وبػػدهه سػػياقو وهسػػن وبربيبػػو أسػػانيده ُب أودمػو

 ا المػػػػو ور ػػػػرة وانتشػػػػارىا متفرقدػػػػا واػػػػبط وااتصػػػػارىا انيػػػػرؽ وبلخػػػػيك انرواهػػػػ  ُب وانتإػػػػري وا هتيػػػػاط
   إمػاـ أنَّو ملل وا٣بفيَّات  انظاىرات وانليانيف واامجوابت احملاسن من فيو ٩با ذن  وريّب رواهتو وابساع
 هشػا ، مػن هؤبيػو هللا فضػل وذنػ  ودىػره، وقتػو أىل من هدانيو بل هساوهو من وقل مصره، بَػُعد من هلإاو
 ".انعظيل انفضل ذو وهللا

 اهػد  صػل مل مفػرط مظػيل هػ  رتابػو ُب ٤بسػلل هصػل: " انتدػلهم هتػلهم ُب هجر ابن ا٢باف  وقاؿ
 ٝبػػه مػػن بػػو ااػػتك ٤بػػا وذنػػ  إ٠باميػػل  بػػن دمحم ةػػإي  ملػػع هفضػػلو رػػاف اننػػاس بعػػُ إف ٕبيػػ، م لػػو

 ". ٗبعُب رواه  و  باييه ريّب من اانفاظ أدا  ملع واحملافظ  انسياؽ وجودة انيرؽ

 فيػو ا نتاػاد أر رىػا قلتدػا مػه وىػ  مسػلل، ةػإي  ُب ااهادهػ، بعػُ ا٢بفػاظ مػن واهػد ريػّب انتاد وقد
 ُب شػػياا بُعػػد   جػػدا هسػػّب نػػ ر ن ندػػا ا٢بػػده،، أىػػل قوامػػد ملػػع فيػػو ا نتاػػاد ًب مػػا ومندػػا مسػػلَّل، ريػػّب

 .مل  أدىن فيدا نيس انصإ  ُب رياه  وى  ةإيإو، مليدا اشتنل انٍب هده ا اآل ؼ ان الث  جنم

 ابػػن وا٢بػػاف  انػػدارقيِب ا٢بسػػن أبػػو ان بػػّب ا٢بػػاف : مسػػلل ةػػإي  أهادهػػ، بعػػُ انتاػػد مػػن أشػػدر ومػػن
 ا٢بفػاظ ىػؤ   وانتاػاد هللا، رٞبدػل اندمشػا  مسػعود أبػو وا٢بػاف  انغسػاي مل  أبو وا٢باف  انشديد منار

 قػدره مظػيل مػه مسػلنا ا مػاـ  ػابوا مل إاػل هيػ، انصػإيإْب، أهادهػ، بصػإ  هاينا ا٤بسلل ه هد وريّبىل
 .ةإيإو من ن  ومظيل

 ُب ا٢بػػػده، هػػػروي قػػػد هللا رٞبػػػو مسػػػلنا أف وىػػػ  اننػػػاس مػػػن ر ػػػّب هعلندػػػا   ملنيػػػ  هاياػػػ  ىنػػػاؾ ن ػػػن 
 أةػػ  مػػن ا٢بػػده، هػػروي أنػػو ةػػإيإو ُب و رهاتػػو رواهػػ ، ُب أو معينػػ  نفظػػ  ُب فيػػو، ملػػ  نيبػػْب ةػػإيإو
 ُب ىػله  رهاتػو ذرػر وقػد ملتدػا، نيبػْب فّبوهدػا اػعيف  زودة فيدا ا٢بده، نلن   رهاا هلرر قد ٍب انيرؽ
 !!ملتو نيبْب مسلل ذرره ما هنتاد هي، هنتاده، من بعُ ٥بلا هتنبو ومل ةإيإو، مادم 

 سػػػػػ نل مػػػػػا ٚبػػػػػرهس ُب مبتػػػػدنيوف هللا شػػػػػا  إف إ (: " 7-4/ 1) ةػػػػػإيإو مادمػػػػ  ُب مسػػػػػلل ا مػػػػػاـ قػػػػاؿ
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 هللا رسػػوؿ مػػن ااابػػار مػػن أسػػند مػػا ٝبلػػ  إذ نعنػػد إ  وىػػو نػػ ، أذررىػػا سػػوؼ شػػرهي  ملػػع وأتنيفػػو،
 أيٌب أف إ  ب ػرار، ريػّب ملع انناس من  باات وثالث أقساـ، ثالث  ملع فناسندا وسلل، مليو هللا ةلع

 ب ػػػوف نعلػػػ  إسػػػناد، جنػػػم إذ هاػػػه إسػػػناد أو معػػػُب، زودة فيػػػو هػػػده، بػػػرداد مػػػن فيػػػو هسػػػتغُب   مواػػػه
 ٫بػػن فػػإذا ريّبىػػا، مػن انعيػػوب مػػن أسػػلل ىػ  انػػٍب ااابػػار ناػػدـ أف نتػواع فػػإ  ااوؿ، اناسػػل ف مػػا ىنػاؾ،
 اب٤بوةػػػوؼ نػػػيس مػػػن بعػػػُ أسػػػانيدىا ُب هاػػػه أابػػػارا أببعناىػػػا اننػػػاس، مػػػن انصػػػنف ىػػػلا أابػػػار باصػػػينا
 مػػػن موااػػػه ُب وإهضػػػاها شػػػرها بعػػػاذ هللا شػػػا  إف وسػػػن هد قػػػبلدل، ا٤باػػػدـ رانصػػػنف وا باػػػاف، اب٢بفػػػ 
 هللا شػا  إف وا هضػاح، انشػرح  ػا هليػا انػٍب اامػارن ُب مليدػا أبينػا إذا ا٤بعللػ ، ااابار ذرر مند ان تاب
 .اباتصار بلفظو انتدع" بعاذ

 هربػم أف مسػلل مػادة: "29 ص ان اشػف  اانوار اننافه رتابو ُب ا٤بعلن  انرٞبن مبد انعالم  احملدث قاؿ
   ."فااة  ااة  هادـ قوهتا، ٕبسم ا٢بده، رواوت

 ا ن امػػػػات انػػػػدارقيِب ن تػػػػاب ٙباياػػػو ُبرٞبػػػػو هللا  انػػػػوادم  مابػػػل احملػػػػدثشػػػػيخنا  هاونػػػو مػػػػا أهسػػػػن ومػػػا
 .366 و 351و147 ص م ال انظر"  ملتو نيبْب مسلل أارجو" :وانتتبه

 بػػتلخك ةػػإيإو ُب هروهدػػا انػػٍب ااهادهػػ، بعػػُ ُب بوجػػد قػػد انػػٍب انعلػػ  بيػػاف ُب مسػػلل ا مػػاـ و رهاػػ 
 :هل  فينا

 .ااسانيد مليو بدور انلي وىو ا٢بده، مدار هعترب انلي انراوي أي ا٢بده،، ٨برج ٙبدهد -1

 ااتلفػوا، إذا بيػندل فينػا انَبجػي  هػتل هٌب ا٢بده، مدار ىو انلي انراوي من انرواة مرابم معرف  -2
 مػن وبينػوا ا٢بػده،، أىػل ذنػ  بػْب رنا وا بااف ا٢بف  ُب متفاوبوف وىل بالملبو، وىل رواة نو راو ف ل
 .  انشي  ملع رواوهتل ااتالؼ مند هؤار أو مندل هُادـ

 .ا٣بي  من انصواب وهتبْب ا٤برجوح، من انراج  هُعرؼ هٌب ا٢بده،  رؽ ٝبه -3

 :ملتدا نيبْب ةإيإو ُب مسلل ا ماـ ذررىا انٍب ااهاده، نبعُ أم ل  وىله

 داود، مػػن ااملػػع مبػػد هػػدثنا ا٤ب ػػُب، بػػن دمحم هػػدثنا: "هللا رٞبػػو مسػػلل قػػاؿ (9) (450) رقػػل هػده،  -1
 ا١بػن؟ نيلػ  وسػلل مليػو هللا ةػلع هللا رسػوؿ مه شدد مسعود ابن راف ىل ملان  س نل: قاؿ مامر، من

                                                           

هنبغ  بنبيو ا٤ببتدنيْب ملع أف رقل ا٢بده، ُب ةإي  مسلل ىو انرقل ان اي   انرقل ااوؿ  اف انرقل ااوؿ ىو رقل  (9)  
أهادهػػػػ، رػػػػل رتػػػػاب ملػػػػع هػػػػدة، فألهادهػػػػ، رتػػػػاب ا نػػػػاف أرقػػػػاـ متسلسػػػػل ، واهادهػػػػ، رتػػػػاب انيدػػػػارة أرقػػػػاـ 

قل انتسلسػػل  ١بنيػػه ااهادهػػ، مػػه مػػد متسلسػػل ، وى ػػلا، وُب بعػػُ  بعػػات ةػػإي  مسػػلل انػػرقل ااوؿ ىػػو انػػر 
 رواوهتا، فعند انع و إذ ةإي  مسلل ملي  ابنرقل ان اي ُب أي  بع .
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 مليػػو هللا ةػػلع هللا رسػػوؿ مػػه مػػن ل أهػػد شػػدد ىػػل: فالػػل مسػػعود ابػػن سػػ نل أ  ملانػػ ، فاػػاؿ: قػػاؿ
. وانشػػعاب ااودهػػ  ُب فانتنسػػناه ففاػػد ه نيلػػ  ذات هللا رسػػوؿ مػػه رنػػا ون نػػا  : قػػاؿ ا١بػػن؟ نيلػػ  وسػػلل
: قػاؿ. هػرا  قبػل مػن جػا  ىػو إذا أةبإنا فلنا قـو  ا ابت نيل  بشر فبتنا: قاؿ. اريتيل أو استيّب: فالنا
 ا١بػػن دامػػ  أاتي: »فاػػاؿ! قػػـو  ػػا ابت نيلػػ  بشػػر فبتنػػا ٪بػػدؾ فلػػل فيلبنػػاؾ فاػػد ؾ هللا رسػػوؿ و: فالنػػا

 ن ػل: " فاػاؿ انػ اد وسػ نوه نػّباال وآاثر آاثرىػل فػ را  بنػا فانيلا: قاؿ «انارآف مليدل فارأت معو فلىبل
 رسػػوؿ فاػاؿ. نػدواب ل ملػف بعػرة ورػل ٢بنػا ه ػوف مػػا أوفػر أهػده ل ُب هاػه مليػو هللا اسػل ذرػر مظػل رػل
 .«إاوان ل  عاـ فإانا  نا بستنجوا فال: »وسلل مليو هللا ةلع هللا

 وآاثر: قونػػػو إذ ا سػػػناد  ػػػلا داود مػػػن إبػػػراىيل بػػػن إ٠باميػػػل هػػػدثنا انسػػػعدي، هجػػػر بػػػن ملػػػ  وهدثنيػػػو
 مػن مفصػال. انشػعيب قػوؿ مػن ا٢بػده، آاػر إذ ا١ب هػرة جػن مػن ورػانوا انػ اد وسػ نوه: انشػعيب قػاؿ. نّباال
 مػن انشػعيب، مػن داود، مػن إدرهػس، بػن هللا مبػد هدثنا شيب ، أيب بن ب ر أبو وهدثناه. هللا مبد هده،
 ".بعده ما هلرر ومل «نّباال وآاثر: »قونو إذ وسلل مليو هللا ةلع اننيب من هللا، مبد من ملان ،

 .ا٢بده، ُب متصال نيس انشعيب قوؿ أف مسلل فبْب

 مػن هللا، مبػد بػن زهػد مػن  فػه، من مان ، ملع قرأت: قاؿ  ٓب، بن  ٓب هدثنا: "قاؿ( 2065) -2
 رسػػوؿ أف وسػػلل، مليػػو هللا ةػػلع اننػػيب زوج سػػلن ، أـ مػػن انصػػدها، ب ػػر أيب بػػن انػػرٞبن مبػػد بػػن هللا مبػد
 وهػػدثناه «جدػػنل  ر بينػػو ُب جيرجػػر إمنػػا انفضػػ ، آنيػػ  ُب هشػػرب انػػلي: »قػػاؿ وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع هللا

 ابػن هعػِب إ٠باميػل هػدثنا انسعدي، هجر بن مل  وهدثنيو ح سعد، بن انلي، من رم ، بن ودمحم قتيب ،
 بػػػن  ػػٓب هػػدثنا ا٤ب ػػػُب، بػػن دمحم وهػػدثنا ح بشػػػر، بػػن دمحم هػػدثنا منػػػّب، ابػػن وهػػدثنا ح أهػػػوب، مػػن مليػػ ،
 هللا، مبيػد مػن مسػدر، بػن ملػ  هػدثنا: قػا  شجاع، بن وانونيد شيب ، أيب بن ب ر أبو وهدثنا ح سعيد،

 وهػػػدثنا ح مابػػ ، بػػن موسػػع هػػدثنا سػػليناف، بػػػن انفضػػيل هػػدثنا ا٤باػػدم ، ب ػػر أيب بػػن دمحم وهػػدثنا ح
، ابن هعِب جرهر هدثنا فروخ، بن شيباف  هػده، ٗب ػل  فػه، من ىؤ   رل انسراج، انرٞبن مبد من هاـز
 أو أيرػػل انػػلي أف هللا، مبيػػد مػػن مسػػدر، بػػن ملػػ  هػػده، ُب وزاد  فػػه، مػػن إبسػػناده أنػػس، بػػن مانػػ 
 ابػػن هػػده، ُب إ  وانػػلىم اارػػل، ذرػػر مػػندل أهػػد هػػده، ُب ونػػيس وانػػلىم، انفضػػ  آنيػػ  ُب هشػػرب
 ".مسدر

 وزاد اارػػػل زاد هيػػػ، انػػػرواة مػػػن ريػػػّبه اػػػانف مسػػػدرا وأف ا٢بػػػده، ملػػػ  مسػػػلل ا مػػػاـ بػػػْب ريػػػف فػػػانظر
 ذرػػػر وبػػػدوف اارػػػل ذرػػػر بػػػدوف فاػػػط انفضػػػ  آنيػػػ  ُب انشػػػرب ذرػػػر ا٢بػػػده، ُب انصػػػواب وأف انػػػلىم،
 .انلىم

 مػػن ا سػػناد احملػػدث فػػّبوي انسػػند، ٙبوهػػل بػػو وهرهػػدوف ح: ا٢بػػرؼ ىػػلا ا سػػناد ُب احملػػدثوف هػػلرر :تنبيددو



 
 

Australian Islamic Library (www.australianislamiclibrary.org) 

 األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net  

 .انسند ٙبوهل ومعناه ح: فياوؿ انرواة أهد ُب ااوؿ ا سناد بنفس هلتا  آار إسنادا هلرر ٍب  رها

 منػر، أيب وابػن إبػراىيل، بػن وإسػإاؽ انناقػد، ومنػرو شػيب ، أيب بػن ب ػر أبػو هػدثنا: " قاؿ( 330) -3
 سػػعيد أيب بػػن سػػعيد مػػن موسػػع، بػػن أهػػوب مػػن - سػػفياف أاػػرب : إسػػإاؽ قػػاؿ - ميينػػ  ابػػن مػػن رلدػػل

 أشػػػد امػػػرأة إي هللا رسػػػوؿ و قلػػل: قانػػػل سػػػلن ، أـ مػػن سػػػلن ، أـ مػػػوذ رافػػػه بػػن هللا مبػػػد مػػػن ا٤باػػربي،
 ٍب ه يػػػػات ثػػػػالث رأسػػػػ  ملػػػػع ٙب ػػػػ  أف ه فيػػػػ  إمنػػػػا.  : »قػػػػاؿ ا١بنابػػػػ ؟ نغسػػػػل ف ناضػػػػو رأسػػػػ  اػػػػفر

 .«فتيدرهن ا٤با  ملي  بفيضْب

 أاػرب : قػا  انػرزاؽ، مبػد أاػرب  ٞبيػد، بػن مبػد وهػدثنا ح، ىػاروف، بن ه هد هدثنا انناقد، منرو وهدثنا
: فاػاؿ وا١بنابػ ، نلإيضػ  ف ناضػو انػرزاؽ مبػد هده، وُب. ا سناد ىلا ُب موسع، بن أهوب من ان وري،

 .ميين  ابن هده، ٗبعُب ذرر ٍب « »

 هػػدثنا انااسػػل، بػػن روح مػػن زرهػػه، ابػػن هعػػِب ه هػد هػػدثنا مػػدي، بػػن زرػػرو هػػدثنا انػػدارم ، أٞبػػد وهدثنيػو
 ".ا٢بيض  هلرر ومل ا١بناب  من ف ريسلو أف هلو: وقاؿ. ا سناد  لا موسع بن أهوب

 انػرواة مػن ريػّبه وأف ،(ا٢بيضػ ) نفظػ  ذرػره ُب شػل انصػنعاي انػرزاؽ مبػد أف مسلل ا ماـ بْب ريف فانظر
 اف مسػػػلل  ملػػػع ذنػػػ  انتاػػػد إنػػػو: هاػػػاؿ   ون ػػػن أةػػػاب فاػػػد ا٢بيضػػػ  رواهػػػ  اػػػعف فنػػػن هػػػلرروىا، مل

 .اعفدا بْب نفسو مسلنا

 شػراح وأر ػر ابنػرواة، مارفػا رػاف مػن إ  جيتنيدػا   انػٍب اندقياػ  ابنفوانيػد ملػ   مسػلل ا مػاـ وةإي  ىلا
 بيباػػات انعػػارفْب ا٢بػػده، ُب ا٤بتخصصػػْب نلبػػاه ْب مفتوهػػا اجملػػاؿ فيباػػع ببيااػػا، هعتنػػوا مل مسػػلل ةػػإي 
 .(10)ا٤بستعاف وهللا انرواة

  

                                                           

 .رواه  أو نف  ُب مل  بياف مه ةإيإو ُب ااهاده، نبعُ مسلل ا ماـ رواه مناوؿ اباتصار من رسانٍب:  (10) 
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 للحديث: الرتمذي حتةني معىنالفائدة الثالثة: 

 ُب ا٤بعػروؼ ا٢بسػن ا٢بػده، بػلن  هرهػد   ،" هسػن هػده، ىػلا" :ا٢بػده، مػن قاؿ إذا انَبملي ا ماـ
 انعلػل رتابػو ُب منػو أفصػ  آاػر شػياا بػلن  هرهػد بػل احملػدثْب، منػد ا٤بابػوؿ اػبيا ا٣بفيف أبنو ا٤بصيل 
 هػده، ان تػاب ىػلا ُب ذرػر  ومػا: ميسػع أبػو قاؿ" (:758: ص) انصغّب انعلل رتابو ُب فااؿ انصغّب
 و  ابن ػػلب هػػتدل مػػن إسػػناده ُب ه ػػوف   هػػروى هػػده، رػػل منػػد  إسػػناده هسػػن بػػو أرد  فإمنػػا هسػػن
 .انتدع. "هسن هده، مند  فدو ذاؾ ٫بو وجو ريّب من وهروى شاذا ا٢بده، ه وف

 وىػو: اب٢بسػن مػراده انَبمػلي بػْب ا٢بسػن ا٢بػده،" (:606/ 2) انَبمػلي ملػل شػرح ُب رجػم ابن وقاؿ
 شػاذاً، ه ػوف و  ابن ػلب، مػتدل إسػناده ُب ه ػوف   أبف: ا سناد هسن وفسر .ا سناد هسن راف ما

 مػندل انػرواة أف باػدـ وقػد .هسن هده، منده فدو رلن  راف هده، ف ل ٫بوه، وجو ريّب من وهروى
 ومػػندل ريليػػو، هاػػل انػػلي ان اػػ  ومػػندل وانغلػػط، انػػوىل هده ػػو ملػػع هغلػػم مػػن ومػػندل ابن ػػلب، هػػتدل مػػن
 فدػو مػداه ومػا ٕبسػن، فلػيس متدل إسناده ُب راف رلنا: انَبملي ذرره ما فعلع .ريليو ه  ر انلي ان ا 

 مػػن ان اػػات هػػروي أف وىػػو انشػػافع ، قانػػو مػػا ابنشػػاذ أراد أنػػو وانظػػاىر .شػػاذاً  ه ػػوف   أف بشػػرط هسػػن،
 هعػِب وجػو، ريػّب مػن ٫بػوه هػروى أف وبشػرط .شػاذاً  ه ػوف   أف بشػرط االفػو ػ وسلل مليو هللا ةلع ػ اننيب
 فعلػع. ا سػناد ذنػ  بغػّب ػػ وسػلل مليػو هللا ةػلع ػػ اننػيب مػن أاػر وجػوه مػن ا٢بػده، ذنػ  معُب هروي أف
 أهػػد ه ػػن مل إذا انػػوىل هده ػػو ملػػع هغلػػم ومػػن ريليػػو، ر ػػر ومػػن انعػػدؿ، ان اػػ  هروهػػو انػػلي ا٢بػػده، ىػػلا
 ه ػػػوف أف وبشػػػرط انصػػػإيإ ، نألهادهػػػ، ٨بانفػػػاً  شػػػاذاً، ه ػػػوف   أف بشػػػرط هسػػػن  رلػػػو متدنػػػاً، مػػػندل
 هيناػل فا٢بػده، ا٢بفػاظ، انعػدوؿ ان اػات رواهػ  مػن ذنػ  مػه رػاف فػإف .متعػددة وجوه من روي قد معناه
 رالـ ا٢باف  ابن رجم.  انتدع. " ةإي  هسن

 :انَبملي سنن ُب انعبارات ىله من بستغرب   و٥بلا

 مينػوف بػن وميسػع انبػاب، ىػلا ُب هسػن ريرهػم هػده، ىػلا: 1089 رقػل هػده، ُب انَبمػلي قاؿ-1
 .ا٢بده، ُب هضعف اانصاري

 .ا٢بده، ُب هضعف ه هد بن ومل  «هسن هده، ىلا: »2347 هده، بعد وقاؿ -2

 بػن إ٠باميػل ُب اننػاس بعػُ ب لػل وقػد ريرهػم هسػن هػده، ٠بػرة هػده،:233 هػده، بعػد وقاؿ -3
 .هفظو قبل من مسلل

 بػن سػليناف [:انبخػاري ا مػاـ شػيخو ىػو] دمحم قػاؿ هسػن هػده، ىػلا: 3299 هػده، بعػد وقاؿ -4
 .ةخر بن سلن  من مندي هسنه مل هسار
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 .هضعفو معْب بن  ٓب راف جعفر بن هللا ومبد ،هسن هده، ىلا: 799 هده، بعد وقاؿ -5

 شػاذا ونػيس ابن ػلب مػتدل سنده ُب نيس ما أبنو هسن، هده، :قونو معُب بْب انَبملي أف :اخلالصةو 
 .وجو ريّب من معناه وهروى ،انصإاح ااهاده، خيانف   أي ا٤بعُب ُب

 ُب أبف مػا ٢بػده، ٙبسػينو ملػع وا٤بتػ ارهن ا٤بتاػدمْب مػن انَبمػلي هنتاػد مػن بعػُ ايػ  نعػرؼ ىلا وبعد
 رػاف مػا أبنػو انعلنػا  مند مشدور ىو ما ا٢بسن اب٢بده، هرهد   انَبملي أف مه اناياما أو اعفا سنده
 اػعف فيػو هػده، ُب هاونػو قد بل وانعل ، انشلوذ من وسلل انضبط ا٣بفيف انعدؿ بنال ا سناد متصل

  ةػػػيالهو هتنبدػػػوا مل ن ػػػوال ٧بلػػػو ريػػػّب ُب وانتاػػػادىل انَبمػػلي انتاػػػدوا ٤بػػػن أم لػػػ  وإنػػػي ل انايػػػاع، فيػػو أو
 :اب٢بسن ا٣باص

 اف قػػاؿ  رنػػا ونػػيس. هسػػن هػػده، ىػو: انَبمػػلي قػػاؿ"  :(3/460" ) اجملنػػوع"  ُب اننػػووي قػاؿ -1
 ". منايه هده، وىو. اببفاقدل هدررو ومل أابه، هسنه مل مبيدة أاب

 هػػػػػده،: "انَبمػػػػػلي قػػػػػاؿ(: "196/ 9) وا٤بواػػػػػوم  انضػػػػػعيف  ااهادهػػػػػ، سلسػػػػػل  ُب اانبػػػػػاي قػػػػػاؿ -2
 ".ابفاقاً  ٦بدوؿ ىلا فعنارة وإ   نغّبه، هسن أنو هعِب ونعلو قاؿ، رلا: قلل". هسن

 هللا ةػلع هللا رسػوؿ قػاؿ: قػاؿ منػو هللا راػ  ىرهػرة أيب من 1244 رقل هده، انصا٢بْب روض وُب -3
 .هسػن هػده،: وقػاؿ انَبمػلي رواه"  فيػرا أمجلدػل إيل مبػادي أهػم: وجػل مػ  هللا قػاؿ: " وسػلل مليو
: وىػػو انػػرٞبن مبػػد بػػن قػػرة ملػػع إسػػناده مػػدار اف نظػػر انتإسػػْب ىػػلا ُب: قلػػل: ا٢باشػػي  ُب اانبػػاي قػػاؿ

 .هفظو نسو  اعيف

 رػلن  وىػو وجػو ريػّب مػن هػروى بػل شػاذ ريػّب معنػاه وأف ابن ػلب مػتدل فيو نيس سنده أف أراد فانَبملي
 جعلدنػػا انلػلاف انشػر اف ا٢بػده، ىػلا ُب فتػوافر وجػػو  ريػّب مػن وروي انسػن  ُب معػروؼ ا فيػار فتعجيػل
 ىػػو ٗبػػا هسػػن أنػػو هرهػػد   وىػػو اةػػيالهو، هسػػم ملػػع ف ةػػاب فإسػػنو منػػده نلإسػػن ميػػ ا  انَبمػػلي
 فسػػبإاف هصػػم، ومل ٙبسػػينو ملػػع انَبمػػلي انتاػػد ون نػػو وأةػػاب اانبػػاي اػػعفو ونػػلا ريػػّبه، منػػد معػػروؼ

 .(11)أملل وهللا هعلل، ٩با أر ر مليو خيفع وما وهصيم هعلل مامل ورل ملنا، ش   ب ل أهاط انلي هللا

 

 
  

                                                           

 .انظر رسانٍب: معُب ٙبسْب انَبملي نلإده، (11) 
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 مراحل ختريج احلديث
 نتخرهس ا٢بده، ٟبس مراهل:

 معرف  مظاف ا٢بده، من رتم انسن  ااةلي . - 1
 ٝبه  رؽ ا٢بده، ا٤بختلف . - 2
 ٙبدهد مواه انتفرد ُب ا سناد. - 3
 برٝب  رجاؿ ا سناد. - 4
 ا٢ب ل ملع ا٢بده،. - 5

 توضيح ىذه ادلراحل:
 :معرفة مظان احلديث  -1

ُب  نلنصػػػنفْبو  ،ده، ُب ان تػػػم ااةػػػلي  مػػػن رتػػػم انسػػػن  ا٤بعتنػػػدةا٢بػػػمعرفػػػ  م ػػػاف وجػػػود  أي
"مػن انعلنػا   :ىػػ( 463ت ) قاؿ ا٣بييم انبغػدادي، هاده، وبربيبدامتنوم  ُب إاراج ااا٢بده،  رؽ 

و رهاػػ  انفاػػو، ومػػندل مػػن خيتػػار ٚبرجيدػػا ملػػع ا٤بسػػند،  مػػن خيتػػار بصػػنيف انسػػنن وٚبرجيدػػا ملػػع ااه ػػاـ
 .(12) "وال أهاده، رل واهد من انصإاب  بعضدا إذ بعُ

  بعدة  رؽ متنوم :ومعرف  مظاف ا٢بده، ب وف 

 .وىو أونو ا٢بده، انبإ، من  رؼ  رها منإما  .1
 .ا٤بًب ُب ابرزة من  رها انبإ، من نفظ  أو .2
 .ا٢بده،٤بًب انبإ، ُب انباب ا٤بناسم من  رها أو  .3
 .من  رها انبإ، ُب أهاده، انصإايب انراوي نلإده،أو  .4

 افيهدد رتبدد  ، حيددثعددا يريددر معرفددة يددر  احلددديث لتةددهيل البحددثومددا الكتددب ادلصددنفة 
 :دلا يعر  أولو موضع احلديثعا كشف الةهل ياألحاديث على حرو  ادلعجم ل

 وىػو ،(ىػػ911) ت انسػيو   انػدهن جػالؿ نلإػاف  ان بػّب اب١بامه ا٤بسنع ا١بوامه ٝبه .1
 .(34220) أهاده و ومدد ٦بلدا، ومشرهن ٟبس  ُب ميبوع

 .نلسيو   أهضا امه انصغّبا١ب .2
وختػا مػن أهسػن ان تػم  ،ةإي  ا١بامه انصػغّب واػعيف ا١بػامه انصػغّب رالختػا نألنبػاي .3

، مػػه ةػػغر ا٢بجػػل هيػػ، إاػػا ومعرفػػ  ه ػػل اانبػػاي مليػػو ا٢بػػده،ٚبػػرهس ٤بعرفػػ  وأسػػدلدا 
                                                           

 .284/ 2 انسامه وآداب انراوي ااالؽ ا١بامه (12) 
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، و٦بنػػوع أهادهػػ، ، ٦بلػػداف نلصػػإي ، و٦بلػػد نلضػػعيففاػػط ميبومػػ  ُب ثالثػػ  ٦بلػػدات
 .(6452اده، اعيف ا١بامه انصغّب )هوع أن(، و٦ب8202)ةإي  ا١بامه انصغّب 

 نلعجلػػػوي اننػػػاس أنسػػػن  ملػػػع ااهادهػػػ، مػػػن اشػػػتدر منػػػا ا نبػػػاس وم هػػػل ا٣بفػػػا  رشػػػف .4
 .(3281، وىو ميبوع ُب ٦بلدهن، ومدد أهاده و )(ىػ1162) ت اندمشا 

 بشػنلجػدا موسػوم  ربػّبة  ىػ و  ،موسوم  أ ػراؼ ا٢بػده، حملنػد انسػعيد بسػيوي زريلػوؿ .5
ُب   ميبومػػػ له ا٤بوسػػػوم وىػػػرتػػػااب مػػػن رتػػػم ا٢بػػػده،،   (150) أهادهػػػ، أ ػػػراؼ فدػػػرس

واآلاثر فيدػػػػػػػا  هادهػػػػػػػ،ااذهػػػػػػػل ُب أربعػػػػػػػ  ٦بلػػػػػػػدات، ومػػػػػػػدد  اأهػػػػػػػد مشػػػػػػػر ٦بلػػػػػػػدا، و٥بػػػػػػػ
 .أي ثالٜباني  أنف هده، وأثر بارهبا (299871)

مرببػ   فإاػارتػم ا٢بػده،، تإاياػات  ا٤بلإاػ  بااهادهػ، من فدارس  و سن ابنباه، أف هستفيد
 .عجل بلرر أوؿ نفظ  ُب ا٢بده،ملع هروؼ ا٤ب

 :لفظة ابرزة يف ادلنتعا يرير  لتةهيل البحثوما الكتب ادلصنفة 
 .ا٢بده،(، جملنوم  من ا٤بستشرقْب رتاب: )ا٤بعجل ا٤بفدرس انفاظ

، وقػد رػاف ىػلا انػدارم  ومسػند أٞبػد( سػنن٨بتك ابن تػم انتسػع  )انسػت  وا٤بو ػ  و  لا ان تابوى
 ا٢بواسػػػػيم، أمػػػا بعػػػػد وجػػػود (اتان نبيػػػوبر ا٢بواسػػػػيم )قبػػػػل وجػػػود منػػػد ا٤بتػػػ ارهن جػػػػدا  اان تػػػاب مفيػػػد

من  رهػا وةارت أسدل وسيل  نلبإ، من ا٢بده، ى  وا٤بوسومات ا٤ب تبي  ىجر انناس ىلا ان تاب، 
انباهػ، ان تػاب ، فيإػدد  تبي  ومن أشدرىا وأنفعدػا: ا٤ب تبػ  انشػامل ا٤بابستخداـ ا٤بوسومات  ا٢باسوب

انػػلي هرهػػد أف هبإػػ، مػػن ا٢بػػده، فيدػػا أو خيتػػار ٝبيػػه رتػػم ا٢بػػده، ٍب ه تػػم ُب اانػػ  انبإػػ، رلنػػ  
 .، وبضغي  زر بظدر بل  ان لن  من ٝبيه ان تم احملددة نلبإ، فيداابرزة من ا٢بده،

 :يرير موضوع احلديث عا البحث لتةهيل ادلصنفة الكتب وما
وقػػد نالػػو إذ انعربيػػ  ااسػػتاذ  نلنستشػػرؽ انػػدرتور )أرنػػد جػػاي فنسػػ (،رتػػاب مفتػػاح رنػػوز انسػػن  

 .دمحم فؤاد مبد انباق 

وىػػو رتػػاب مربػػم ملػػع اابػػواب هػػدن  ملػػع مواػػه وجػػود ا٢بػػده، ُب ان تػػم انتسػػع  مػػه مسػػند 
انييانسػػ ، ومسػػند زهػػد بػػن ملػػ ، وسػػّبة ابػػن ىشػػاـ، ورتػػاب ا٤بغػػازي نلواقػػدي، ورتػػاب انيباػػات ان بػػّب 

ووجػػػود ا٤بوسػػػػومات  ا٢بواسػػػػيمبعػػػد ظدػػػور أهضػػػػا ىػػػلا ان تػػػاب أر ػػػر انبػػػػاه ْب ، وقػػػػد ىجػػػر د بػػػن سػػػع
 .ا٤ب تبي 

 .ىػ(606 بن ااثّب ت ) ملسو هيلع هللا ىلصو٩با هنفه ُب ىلا انباب: جامه ااةوؿ من أهاده، انرسوؿ 
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 .ىػ(807نلإاف  ا٥بي ن  ت ) ورتاب )٦بنه ان وانيد ومنبه انفوانيد(

 .(ىػ1094)ت  ا٤بان   ا٤بغريبحملند  ان َّوانيِد و٦بنه ااةوؿ جامه من انفوانيد ٝبهورتاب 

 .ىػ(656نإلماـ ا٤بنلري ت ) رتاب انَبرييم وانَبىيمو 

 .ار ٨بتص وإف رافوىو مفيد  ىػ(676وروض انصا٢بْب نإلماـ اننووي ت ) 

 .(ىػ1250)ت  انشوراي مل  بن دمحمنإلماـ ا٤بواوم   ااهاده، ُب اجملنوم  انفوانيدو 

ُب  ا٤بنتاعرػهادهػ، ااه ػاـ  ا ا١بامعػ انرجوع إذ ان تػم  ن نوإذا راف ا٤بواوع ُب ااه اـ في
   .ىػ(852بلوغ ا٤براـ  بن هجر انعساالي ت )و  ،ىػ(652ت ) لنجد بن بيني نااه اـ أهاده، 

 :الصحايب أحاديث يف البحث يرير الكتب ادلصنفة للبحث عا احلديث عا وما

مػن أمظػل ان تػم وىػو  ،ىػػ(742ٙبف  ااشراؼ ٗبعرفػ  اا ػراؼ نإلمػاـ ا٢بػاف  ا٤بػ ي ت )رتاب 
، ٦بلػدا مشػر ثالثػ  ُب ميبػوع وىػو ،هادهػ، انصػإايبأ رها انبإ، ُب  مندنفعا نلبإ، من ااهاده، 

 .سانيدمه ذرر اا هبْب من أارجوو ، وىو هلرر  رؼ ا٢بده، (19626ومدد أهاده و )

ربػم و  ،ملػع ان تػم انسػت ، وبعػُ مصػنفات أةػإا ا اااػرىٙبف  ااشػراؼ اشتنل رتاب  وقد
ا٤ب ي رتابو ملع هسػم أ٠بػا  انصػإاب ، إذ ربػم أ٠بػا  انصػإاب  ملػع هػروؼ ا٤بعجػل، ٍب ربػم أهادهػ،  

ملػع رل ةإايب ملع وفا أ٠با  انرواة منو من انتابعْب، ٍب ربم أهاده، رل اتبع  من ذنػ  انصػإايب 
دقػػ  ا٤بػػ ي وامتنػػا ه ابنعلػػل أنػػو هػػلرر ااػػتالؼ انػػرواة ر ػػّباً، وهنبػػو مػػن و  .منػػو، وى ػػلاوفػػا أ٠بػػا  مػػن روى 

 .(13)ل، فجنه إذ اا راؼ ملال وبراجلملع وقوع انغلط ُب ا٤بًب أو اسل رج

"إف مػن ان تػم ا١بليلػ   :اا ػراؼ ملػع انظػراؼ انن ػلُب مادم  رتابػو  قاؿ ابن هجر انعساالي
ا٤بصنَّف  ُب ملـو ا٢بده، رتاب ٙبف  ااشراؼ ٗبعرفػ  اا ػراؼ أتنيػف شػي  شػيوانا ا٢بػاف  أيب ا٢بجػاج: 
هوسػػف بػػن ان رػػ  مبػػد انػػرٞبن بػػن هوسػػف ا٤بِػػّ ِي، وقػػد هصػػل ا نتفػػاع بػػو شػػرقاً وريػػرابً، وبنػػافس انعلنػػا  ُب 

 .ٙبصيلو بعداً وقرابً"

، وأهضػػا ن ػػن ا سػػتفادة مػػن ل رنسػػند أٞبػػد وا٤بعجػػل ان بػػّب نليػػربايفدػػ  رتػػم ا٤بسػػانيد وا٤بعػػاج
 فدارس ان تم انٍب هلرر فيدا اسل انصإايب انراوي نلإده،.

 
  

                                                           

 .24ص احملندي اناادر عبدن اننبوي ا٢بده، ٚبرهس ملل ُب ا٤بيسر (13) 
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 :مجع يرق احلديث  -2
 هعػػػػد ةػػػػإايب رػػػػل هػػػػده، اف انواهػػػػد  انصػػػػإايب ابمتبػػػػار انواهػػػػد نلإػػػػده، ااسػػػػانيد ٝبػػػػه أي
 .أٝبعْب مندل هللا را  انصإاب  من ريّبه من مستاالً 

 انصػإايب، إذ ونػو انتفرد مواه إذ ا٤بوةل  انسند رجاؿ سلسل  ىو: وانيرها  رها، ٝبه وانيرؽ
 .إخل مشرة.. .أو ثالث  أو إسناداف ٥با وبعضدا واهد، إسناد إ  ٥با نيس أفراد ااهاده، فبعُ

 مثال:
 :و٪بنه  رقو( ابننيات اامناؿ إمنا) :هده، وىو انبخاري ةإي  ُب هده، أوؿ نن ال

ثنا(: 1) ةإيإو ُب هده، أوؿ ُب انُبَخارِي قاؿ ثنا: قػاؿ انػ هبَػّْب، بػن هللاِ  َمْبػد ا٢بَُنْيػِدي، هػدَّ  هػدَّ
ثنا: انبخػػاري أهضػػا قػػاؿ( 54) وُب. ُسػػْفياف ( 2529) وُب. مانػػ  َأْاػػرَب : قػػاؿ َمْسػػَلَن ، بػػن هللاِ  َمْبػػد هػػدَّ

ثنا: قاؿ ثنا: قػاؿ( 3898) وُب. ُسػْفياف مػن َرِ ّب، بن ٧ُبَند هدَّ ثنا: قػاؿ ُمَسػدَّد، هػدَّ . َزهْػد بػن َٞبَّػاد هػدَّ
ثنا: قػػػاؿ( 5070) وُب ثنا: قػػػاؿ ق مػػػ ، بػػػن َ ػػػٓب هػػػدَّ ثنا: قػػػاؿ( 6689) وُب. مانػػػ  هػػػدَّ بَػػػ  هػػػدَّ  بػػػن قُػتَػيػْ

ثنا: قػػاؿ َسػػِعيد، ػػاب َمْبػػد هػػدَّ ثنا: قػػاؿ( 6953) وُب. انَوىَّ ثنا: قػػاؿ اننػهْعنػػاف، أبػػو هػػدَّ . َزهْػػد بػػن َٞبَّػػاد هػػدَّ
 مػػػن موااػػػه سػػػبع  ُب  ػػػرهادل مػػػن ا٢بػػػده، انبخػػػاري ا مػػػاـ هػػػروي انبخػػػاري مشػػػاه  مػػػن سػػػبع  فدػػػؤ  

 انتػَّْيِنػػ ، ا٢بػارث بػػن إبػراىيل بػػن ٧ُبَنػد أاػػربي: قػاؿ اانصػاري سػػعيد بػن  ػػٓب مػن هروونػػو ورلدػل ةػإيإو
، َوقَّاصٍ  ْبنِ  َمْلَاَن َ  َمنْ  ٠بَِهَ  أنو رَبِ  َمَلع ا٣بَْيَّابِ  ْبنَ  ُمَنرَ  ٠بَِْعلُ : قَاؿَ  انلَّْيِ  ِّ  ةػلع هللاِ  َرُسػوؿِ  َمػنْ  خُيْربُ  اْنِننػْ
َػا: "هَػُاػوؿُ  وسػلل مليػو هللا ةػلع هللاِ  َرُسػوؿَ  ٠بَِْعػلُ : قَػاؿَ  أنو وسلل مليو هللا َػا اِبننِّيَّػاِت، اَاْمَنػاؿُ  ِإمنَّ  ِنُ ػلِّ  َوِإمنَّ

 ُدنْػيَػا ِإَذ  ِىْجَربُػوُ  َرانَػلْ  َوَمػنْ  َوَرُسػونِِو، هللاِ  ِإَذ  َفِدْجَربُػوُ  َوَرُسػونِِو، هللاِ  ِإَذ  ِىْجَربُػوُ  َرانَػلْ  َفَنػنْ  نَػَوى، َما اْمرِئٍ 
 ".  إِنَْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَذ  َفِدْجَربُوُ  هَػْنِ ُإَدا، اْمرَأَةٍ  ِإَذ  أَوْ  ُهِصيبُػَدا،

ثنا: قػػػػاؿ( 28) مسػػػػنده ُب ا٢بَُنْيػػػػِدي وأارجػػػػو : قػػػػاؿ( 168) مسػػػػنده ُب" أٞبػػػػد"و. ُسػػػػْفياف هػػػػدَّ
ثنا ثنا: قػػاؿ( 300) آاػػر شػػي  مػػن مسػػنده ُب أهضػػا أٞبػػد ورواه. ُسػػْفياف هػػدَّ  "مسػػلل" وأارجػػو. هَ ِهػػد هػػدَّ

ثنا: قػػاؿ( 4962) ةػػإيإو ُب ثنا: قػػاؿ قَػْعنَػػم، بػػن َمْسػػَلَن  بػػن هللاِ  َمْبػػد هػػدَّ ( 4963) وُب. مانػػ  هػػدَّ
ثنا: قػػاؿ  مػػن ةػػإيإو ُب أهضػػا مسػػلل ا مػػاـ ورواه ،انلَّْيػػ، َأْاػػرَب : قػػاؿ ا٤بدػػاجر، ابػػن رمػػ  بػػن ٧ُبَنػػد هػػدَّ
ثنا: فاػػاؿ اثف شػػي  ثنا: قػػاؿ انعت ػػ ، انرَّبِيػػه أبػػو هػػدَّ  اثنػػ، شػػي  مػػن أهضػػا مسػػلل ورواه َزهْػػد بػػن َٞبَّػػاد هػػدَّ
ثنا: فااؿ ، ابػن ٧ُبَند وهدَّ ُ َػػُبَّ

ثنا: قػاؿ ا٤ب  رابػه شػي  مػن أهضػا مسػلل ورواه ان ػََّاِفػ  هعػِب انَوىَّػاب، َمْبػد هػدَّ
ثنا: فاػػاؿ  أهضػػا مسػػلل ورواه َهيَّػػاف بػػن ُسػػَلْيناف اَاْٞبَػػر، اانػػد أبػػو َأْاػػرَب : قػػاؿ إبػػراىيل، بػػن ِإْسػػَإاؽ وهػػدَّ
ثنا: فااؿ اامس شي  من ثنا: قػاؿ مُنَػّْب، بػن هللا َمْبػد بػن ٧ُبَنػد وهػدَّ  وهَ ِهػد رِييَػاث، ابػن هعػِب َهْفػك، هػدَّ
ثنا: فاػاؿ سػادس شػي  مػن أهضػا مسلل ورواه ىاروف بن ثنا: قػاؿ ا٥بَْنػَداِي، انَعػاَل  بػن ٧ُبَنػد وهػدَّ  ابػن هػدَّ
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َبارؾ
ُ
ثنا: فااؿ سابه شي  من أهضا مسلل ورواه ا٤ب ثنا ُمَنػر، َأيب ابن وهدَّ " داود أبػو" وأارجػو. ُسػْفياف هػدَّ
ثنا: قاؿ( 2201) ثنا: قػاؿ( 4227" )ماجػو ابػن" وأارجػو. ُسْفياف َأْارَب : قاؿ َرِ ّب، بن ٧ُبَند هدَّ  هػدَّ

َب ، َأيب بػػن َبْ ػػر أبػػو ثنا: قػػاؿ َشػػيػْ ثنا: فاػػاؿ اثف شػػي  مػػن أهضػػا ماجػػو ابػػن ورواه ىػػاروف بػػن هَ ِهػػد هػػدَّ  وهػػدَّ
ِمػلي" وأارجػو. َسػْعد بػن انلَّْيػ، أنبػ  : قػاؿ رمػ ، بن ٧ُبَند ثنا: قػاؿ( 1647" )انَبِّ ، بػن ٧ُبَنػد هػدَّ ُ َػػُبَّ

 ا٤ب
ثنا: قاؿ  مػن مػريب، بن َهِبيم بن َ ٓب َأْارَب : قاؿ  ،1/58"اننَّساني " وأارجو. ان ػََّاِف  انَوىَّاب َمْبد هدَّ
 بػػػن هللاِ  َمْبػػػد أنبػػػ  : قػػػاؿ َمْنُصػػػور، بػػػن ُسػػػَلْيناف وأاػػػرب : فاػػػاؿ اثف شػػػي  مػػػن أهضػػػا اننسػػػاني  ورواه َٞبَّػػػاد
بَػػارؾ

ُ
 وأ  مليػػو قػػرا ة ِمْسػػ ْب، بػػن ا٢بػػارث: قػػاؿ: فاػػاؿ 1/58 اثنػػ، شػػي  مػػن أهضػػا اننسػػاني  ورواه. ا٤ب

 َأْاػػرَب : فاػػاؿ6/158 رابػػه شػػي  مػػن أهضػػا اننسػػاني  ورواه. مانػػ  أاػػربي: قػػاؿ انااسػػل، ابػػن مػػن أ٠بػػه،
ثنا: قػػاؿ َمْنُصػػور، بػػن َمْنػػرو ثنا: قػػاؿ َمْسػػَلَن ، بػػن هللاِ  َمْبػػد هػػدَّ  شػػي  مػػن أهضػػا اننسػػاني  ورواه. مانػػ  هػػدَّ
 ُب" ا نػ  ابػن" وأارجػو. َهيَّػاف بن ُسَلْيناف أنب  : قاؿ إبراىيل، بن ِإْسَإاؽ َأْارَب : فااؿ وُب ،13/ رابه

ثنا: قػػاؿ( 142) ةػػإيإو ّ، َمْبػػَدة بػػن وأٞبػػد ا٢بػػارث ، مػػريب بػػن َهِبيػػم بػػن َ ػػٓب هػػدَّ ثنا: قػػا  انضَّػػيبِّ  هػػدَّ
ثنا: فاػػاؿ( 143) اثف شػػي  مػػن أهضػػا ا نػػ  ابػػن ورواه. َزهْػػد بػػن َٞبَّػػاد ثنا: قػػاؿ انَونِيػػد، بػػن ٧ُبَنػػد هػػدَّ  هػػدَّ
ِجيد َمْبد ابن هعِب انَوىَّاب، َمْبد

َ
 .ان ػََّاِف  ا٤ب

نَػػ ، بػػػن ُسػػْفياف) انعشػػرة وىػػؤ    َزهْػػػد، بػػن وَٞبَّػػاد ان ػَّػػػْورِي، وُسػػْفياف ومانػػ ، ىػػاروف، بػػػن وهَ ِهػػد ُميَػيػْ
بَػارؾ بػن هللاِ  وَمْبػد رِييَػاث، بػن وهفػك اَاْٞبَػر، اانػد وأبػو َسػْعد، بػن وانليػ، انَوىَّػاب، وَمْبد

ُ
 َ ػٓب مػن( ا٤ب

ػهَ  أنػو انتػَّْيِنػ ، ا٢بػارث بػن إبػراىيل بن ٧ُبَند أاربي: قاؿ ااَْنَصارِّي، َسِعيد بن  انلَّْي ِػ  َوقَّػاص بػن ملانػ  ٠بَِ
 .ا٢بده، وذرر منو هللا را  ا٣بياب بن منر من
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 :حتديد موضع التفرد يف اإلسناد -3
 مػػػن راو رػػػل ٍب انتػػػابعْب، مػػػن أر ػػػر أو اثنػػػاف أو انتػػػابعْب أهػػػد منػػػو هروهػػػو انصػػػإايب هروهػػػو انػػػلي ا٢بػػػده،
 ٍب مػ ال ةػإايب هروهػو رػااىراـ ا٢بػده، في ػوف وى لا، انتابعْب أبباع من أر ر أو راوٍ  منو هروهو انتابعْب

 هعػػػرؼ ا٢بػػػده،  ػػػرؽ ؤبنػػػه وى ػػػلا، ٟبسػػػوف مػػػندل ٍب مػػػ ال مشػػػرة مػػػندل ٍب مػػػ ال انػػػرواة مػػػن ثالثػػػ  منػػػو
 ااػػل ه ػػلب  ومػػن أايػػ  ومػػن ناػػك ومػػن زاد مػػن وهعرفػػوف انتفػػرد، مواػػه وىػػو ا٢بػػده، ٨بػػرج احملػػدثوف
 شػػػيخو، مػػن ابنرواهػػ  بفػػػرد أنػػو أو شػػيخو مػػن اتبعػػػو مػػن فينظػػروف زمالنيػػػو بػػرواوت انػػراوي رواوت هاػػارنوف
 .وى لا شيخو شي  اتبه من فينظروف

 روى راوٍ  رػػل ننعػػرؼ( انصػػإايب) ااملػػع ا٢بػػده، ٨بػػرج مػػن ا سػػناد ُب انغرابػػ  مػػو ن مػػن انبإػػ، وهبػػدأ
 معرفػػ  وفانيػػدة وى ػػلا،. .انتػػابع  ىػػلا مػػن رواه رػػل نننظػػر ننػػ ؿ انتػػابعْب مػػن واهػػد راوٍ  بػػو انفػػرد فػػإذا منػػو،

 إمنػػػػا: )هػػػػده، ُب فنػػػػ ال ا سػػػػناد، ريرابػػػػ  ب هػػػػل انػػػٍب وانااةػػػػرة انتامػػػػ  ا٤بتابعػػػػات معرفػػػػ  ىػػػػو انتفػػػػرد مواػػػه
 ٨بػػرج فدػػو إنيػػو، برجػػه ااسػػانيد ف ػػل اانصػػاري، سػػعيد بػػن  ػػٓب برواهتػػو بفػػرد أنػػو ٪بػػد( ابننيػػات اامنػػاؿ
 .ا٢بده،

 :اإلسناد يف التفرد موضع حتديدو  احلديث يرق مجع على الطالب لتدريب مثال وىذا
 مػن مانػ ، ملػع قػرأت: قػاؿ  ػٓب، بػن  ػٓب هػدثنا" : (2085) وةػإيإ ُب هللا رٞبػو مسػللا ماـ  قاؿ

 وسػلل مليػو هللا ةػلع هللا رسػوؿ أف منػر، ابػن مػن خيػربه، رلدػل أسلل، بن وزهد دهنار، بن هللا ومبد  فه،
 وأبػو منػّب، بػن هللا مبػد هػدثنا شػيب ، أيب بػن ب ػر أبو هدثنا ،«ايال  ثوبو جر من إذ هللا هنظر  : »قاؿ

  ػٓب هػدثنا: قػا  سػعيد، بػن هللا ومبيػد ا٤ب ػُب، بػن دمحم وهػدثنا ح أيب، هدثنا منّب، ابن وهدثنا ح أسام ،
 زىػّب وهػدثِب ح ٞبػاد، هػدثنا: قػا  رامل، وأبو انربيه، أبو وهدثنا ح هللا، مبيد من رلدل اناياف، وىو
 ح سػػعد، بػػن انليػػ، مػػن رمػػ ، وابػػن قتيبػػ ، وهػػدثنا ح أهػػوب، مػػن رالختػػا إ٠باميػػل، هػػدثنا هػػرب، بػػن

 اننػػيب مػن منػر، ابػن مػػن  فػه، مػن ىػؤ   رػػل أسػام ، هػدثِب وىػم، ابػػن هػدثنا ااهلػ ، ىػاروف وهػدثنا
 بػن هللا مبػد أاػرب  انيػاىر، أبػو وهػدثِب. انايامػ  هػـو فيػو وزادوا مانػ ، هػده، ٗب ل وسلل مليو هللا ةلع

 هللا رسػػوؿ أف منػػر، بػػن هللا مبػػد مػػن و فػػه، هللا، مبػػد بػػن وسػػامل أبيػػو، مػػن دمحم، بػػن منػػر أاػػربي وىػػم،
 ب ػر أبػو وهدثنا ،«انايام  هـو إنيو هللا هنظر   ا٣بيال  من ثيابو جير انلي إف: »قاؿ وسلل مليو هللا ةلع
 هػػدثنا جعفػر، بػػن دمحم هػدثنا ا٤ب ػُب، ابػػن وهػدثنا ح انشػػيباي، مػن مسػدر، بػػن ملػ  هػػدثنا شػيب ، أيب بػن

 ٗب ػل وسػلل مليػو هللا ةػلع اننػيب مػن منػر، ابن من سإيل، بن وجبل  داثر، بن ٧بارب من رالختا شعب ،
 رسػوؿ قػاؿ: قػاؿ منر، ابن من سا٤با، ٠بعل: قاؿ هنظل ، هدثنا أيب، هدثنا منّب، ابن وهدثنا. هده دل

 هػدثنا منّب، ابن وهدثنا ،«انايام  هـو إنيو هللا هنظر مل ا٣بيال  من ثوبو جر من: »وسلل مليو هللا ةلع هللا
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 هللا رسػػػوؿ ٠بعػػػل: هاػػػوؿ منػػػر، ابػػػن ٠بعػػػل: قػػػاؿ سػػػفياف، أيب بػػػن هنظلػػػ  هػػػدثنا سػػػليناف، بػػػن إسػػػإاؽ
 جعفػػر، بػػن دمحم هػػدثنا ا٤ب ػػُب، بػػن دمحم وهػػدثنا. «ثيابػػو: »قػػاؿ أنػػو ريػػّب م لػػو، هاػػوؿ وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع
 ٩بػػن: فاػػاؿ إزاره، جيػػر رجػػال رأى أنػػو منػػر، ابػػن مػػن  ػػدث هنػػاؽ، بػػن مسػػلل ٠بعػػل: قػػاؿ شػػعب ، هػػدثنا
 وسػلل مليػو هللا ةػلع هللا رسػوؿ ٠بعػل: قػاؿ منػر، ابػن فعرفو ني،، بِب من رجل فإذا نو، فانتسم أنل؟
 وهػدثنا ،«انايامػ  هػـو إنيػو هنظػر   هللا فػإف ا٤بخيلػ ، إ  بػلن  هرهد   إزاره جر من: »هاوؿ ىابْب، أبذي
 أيب، هػدثنا معػاذ، بػن هللا مبيػد وهػدثنا ح سػليناف، أيب ابػن هعػِب ا٤بلػ  مبػد هػدثنا أيب، هدثنا منّب، ابن

  فػػه، ابػػن هعػػِب إبػػراىيل هػػدثِب ب ػػّب، أيب بػػن  ػػٓب هػػدثنا الػػف، أيب ابػػن وهػػدثنا ح هػػونس، أبػػو هػػدثنا
 أيب هػػده، ُب أف ريػػّب ٗب لػػو، وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع اننػػيب مػػن منػػر، ابػػن مػػن هنػػاؽ، بػػن مسػػلل مػػن رلدػػل
 هػػاًب، بػػن دمحم وهػػدثِب. ثوبػػو: هاونػػوا ومل إزاره جػػر مػػن: ٝبيعػػا رواهػػتدل وُب ا٢بسػػن، أيب مسػػلل مػػن هػػونس،
 جػرهس، ابػن هػدثنا مبػادة، بػن روح هػدثنا: قػانوا متااربػ ، وأنفػاظدل الف، أيب وابن هللا، مبد بن وىاروف

 هسػ ؿ أف ا٢بػارث، مبػد بػن  فػه موذ هسار، بن مسلل أمرت: هاوؿ جعفر، بن مباد بن دمحم ٠بعل: قاؿ
 ا٣بػيال  مػن إزاره جيػر انػلي ُب وسػلل مليػو هللا ةػلع اننػيب مػن أ٠بعػل بيندنػا، جانس وأ : قاؿ منر، ابن

 .  " انتدع من ةإي  مسلل«انايام  هـو إنيو هللا هنظر  : »هاوؿ ٠بعتو: قاؿ شياا؟

 مػػن منػػو رواه مػػن اٝبػػه ٍب منػػر، ابػػن وىػػو ا٢بػػده، ةػػإايبإذ  أو  انظػػر ا٢بػػده،، ىػػلا  ػػرؽ ٝبػػه فعنػػد
 شػػيوخ مػػدد وسػػتعرؼ مسػػلل، شػػيوخ إذ بصػػل أف إذ وى ػػلا اتبعػػ ، رػػل مػػن رواه مػػن اٝبػػه ٍب انتػػابعْب،

 . رقدل انتاا  وم اف مندل، واهد رل ومشاه  ا٢بده،، ىلا مندلمسلل  روى انلهن مسلل
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 :ترمجة رجال اإلسناد -4
معرف  هانو مػن هيػ، انعدانػ  وانضػبط، وانػرواة ملػع أقسػاـ مػن هيػ، بػوثيادل  :برٝب  انراوي معُب

 .أو مدمو، فنندل ان ا ، وىل مرابم، ومندل انضعفا  وىل مرابم، ومندل ا٤بَبوروف

بسػػػنع أهضػػػا رتػػػم ا١بػػػرح رتػػػم انرجػػػاؿ، وبسػػػنع رتػػػم انػػػَباجل و وا٤برجػػػه ُب معرفػػػ  برٝبػػػ  انػػػرواة  
، فنندل مػن ةػنف ُب ان اػات، ومػندل انَباجلُب نتعدهل رتبا متنوم  ا١برح واملنا  وقد ةنف وانتعدهل، 

من ةنف ُب انضعفا ، ومندل من ةنف ُب براجل انرواة ميلااً، ومندل من ةػنف ُب بػراجل رجػاؿ رتػم 
 ومن أختدا:، ة بلد معْب أو ُب ا٤بدنسْبمعين ، ومندل من ةنف ُب براجل روا

ت دمحم بػػػػػػن إ٠باميػػػػػػل أيب مبػػػػػدهللا انبخػػػػػػاري ا١بعفػػػػػػ   ،انتػػػػػاره  ان بػػػػػػّب وااوسػػػػػػط نلبخػػػػػاري -1
ميبوع ُب ٜباني  ٦بلدات ومػدد من أمظل رتم انرجاؿ فانيدة، وىو انتاره  ان بّب و ، ىػ256
 .(2997)ميبوع ُب ٦بلدهن ومدد براٝبو انتاره  ااوسط و  (،3652)براٝبو 

 .(442مدد براٝبو )وىو رتاب ةغّب ، أهضا انضعفا  نلبخاري -2
وىػػػو رتػػاب ةػػػغّب مػػػدد  ،ىػػػ303وا٤بَبورػػػْب نلنسػػاني ، أٞبػػػد بػػن شػػػعيم اننسػػػاني  انضػػعفا   -3

 .(675براٝبو )
ىػػ، وىػو ميبػوع ُب بسػع  ٦بلػدات، 354 انبسػٍب هبػاف بن دمحم هاًب أيب هباف  بن ان اات -4

 .(16508ومدد براٝبو )
 .(1284، وىو ميبوع ُب ثالث  ٦بلدات، ومدد براٝبو )أهضااجملروهْب  بن هباف  -5
ػػػد هػػػاًب أيب  بػػػن وانتعػػػدهل ا١بػػػرح -6 وىػػػو  ،ىػػػػ327 انػػػرَّازيّ  َهػػػاًب أيب ا٢بنظلػػػ ّ  إدرهػػػس بػػػن ٧ُبنَّ

 .(2383ميبوع ُب بسع  ٦بلدات، ومدد براٝبو )
وىػػػو ميبػػػوع ُب أربعػػػ  ٦بلػػػدات،  ،ىػػػػ322انعايلػػػ  انضػػػعفا  ان بػػػّب نلُعايلػػػ  دمحم بػػػن منػػػر  -7

 .(2101ومدد براٝبو )
وىػػػو أمظػػػل  ،ىػػػػ360ا١برجػػػاي ان امػػػل ُب اػػػعفا  انرجػػػاؿ  بػػػن مػػػدي، مبػػػدهللا بػػػن مػػػدي  -8

 .(2205ان تم ُب اببو، ميبوع ُب بسع  ٦بلدات، ومدد براٝبو )
ػػد بػػن أٞبػػد أيب -9 رتػػاب وىػػو   ،ىػػػ748مبػػد هللا انػػلىيّب ا٢بػػاف   ميػػ اف ا متػػداؿ نلػػلىيب، ٧ُبنَّ

 .(11053براٝبو )ميبوع ُب أربع  ٦بلدات، ومدد جليل، جامه 
فضػػػل شػػػداب انػػػدهن انعسػػػاالي نسػػػاف ا٤بيػػػ اف  بػػػن هجػػػر، أٞبػػػد بػػػن ملػػػ  بػػػن هجػػػر أيب ان -10

 .(3577ومدد براٝبو ) ،، وىو ميبوع ُب بسع  ٦بلداتىػ852
 ىػ(.743ؿ، ايب ا٢بجاج ا٤ب ي ت )هتلهم ان ناؿ ُب أ٠با  انرجا -11
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:  أةػػػػلو مػػػػن أفضػػػل وىػػػػو انسػػػت ، ان تػػػػم ُب ا٤بػػػلرورهن انػػػػرواة رجػػػػاؿ نػػػَباجل مرجػػػػه أمظػػػل ان تػػػػاب وىػػػلا
 معظػل إذ وأاػاؼ ا٤بػ ي ا٢بػاف  ىلبػو فاػد ،(ىػػ600) ت ا٤بادس  انغِب نعبد انرجاؿ، أ٠با  ُب ان ناؿ
 بعػدهل أو جػرح من فيو قيل وما منو، وانرواة انَبٝب ، ةاهم شيوخ ُب جدهدة اترخيي  مادة ااةل براجل

 ُب ميبػػػوع وىػػػو ربػػػّبا، بوسػػػعا انػػػَباجل معظػػػل فتوسػػػعل ذنػػػ ، و٫بػػػو وفابػػػو، أو مونػػػده واترهػػػ  بوثيػػػا، أو
 .برٝب ( 8041) فيو انَباجل بلغل وقد ٦بلدا، وثالثْب ٟبس 

 .انتدلهم بلىيم رتابو ُب انلىيب ااتصره وقد

 هجػػر ابػػن ااتصػػر ٍب انتدػػلهم، هتػػلهم أ٠بػػاه رتػػاب ُب فوانيػػد زودة مػػه انعسػػاالي هجػػر ابػػن وااتصػػره
 .انتدلهم بارهم أ٠باه ٦بلد ُب نييف رتاب ُب انتدلهم هتلهم رتابو
 اختص  برتاجم الصحابة الكرام:الرجال اليت كتب   وما
 ىػ.463ا ستيعاب ُب هياة انصإاب ،  بن مبد انرب هوسف بن مبد هللا  -1

انغاب  ُب معرف  انصإاب :  بن ااثػّب، أيب ا٢بسػن ملػ  بػن دمحم بػن مبػد ان ػرم ا١بػ ري ا٤بعػروؼ  أسد -2
 ىػ.630اببن ااثّب

، ميبػػػػػوع ُب ٜبانيػػػػػ  ٦بلػػػػػدات، ومػػػػػدد براٝبػػػػػو ا ةػػػػػاب  ُب ٛبييػػػػػ  انصػػػػػإاب ،  بػػػػػن هجػػػػػر انعسػػػػػاالي -3
 وبرريػػػػ ا هاظػػػػ  بسػػػػتوجم وفيػػػػ اناػػػػرا ةوأٝبعدػػػػا، ون ػػػػن  رتػػػػم بػػػػراجل انصػػػػإاب   أفضػػػػل (، وىػػػػو12308)

، فػػػإف ا٢بػػػاف  ابػػػن هجػػػر قسػػػػل وانصػػػواب اندقػػػػ  إذ انوةػػػوؿ شػػػا  إف بػػػلن  ميانػػػم واناػػػارئ ،وإمعػػػا 
 ان تاب إذ أربع  أقساـ ى :

 رانػػل ومدنػػا ريػػّبىل، مػػن أو مػػندل انرواهػػ  بيرهػػا ةػػإبتدل وردت انػػلهن بػػَباجل اػػاص :ااّوؿ اناسػػل 
 ملػع هػدؿ ٗبػا ذرػرىل وقػه انػلهن أوناػ  اناسػل ىػلا بػراجل ومشلػل اػعيف ، أو هسػن  أو ةػإيإ  انيرهػا
 .راف  رها أبي انصإب 

 مليػو اّللَّ  ةػّلع اننػيب مدد ُب وندوا انلهن اا فاؿ من انصإاب  ُب ذرر من نَباجل واّصص :ان ّاي اناسل
 ،انتنييػػ  سػػن دوف وىػػل وسػػلل مليػػو اّللَّ  ةػػّلع اننػػيب مػػات وقػػد وانرجػػاؿ اننسػػا  مػػن انصػػإاب  نػػبعُ وسػػلل
  رآىػل وسػلل مليػو اّللَّ  ةػّلع أنو ملع انظنّ  نغلب  ا ٢باؽ سبيل ملع ىو إمنا انصإاب  ىؤ   ذرر أف وبْب
 نيإػػػػػن دل و دهتػػػػل منػػػػد منػػػػده أو دىػػػػل إهضػػػػار ملػػػػػع هرهصػػػػْب رػػػػانوا مػػػػندل اّللَّ  راػػػػ  انصػػػػإاب  فّ ا

 احملااػْب منػد ا٤براسػيل قبيػل من وسلل مليو اّللَّ  ةّلع اننيب من ىؤ   أهاده،، وبْب أف بو بربرا وهسنيدل
 .اب٢بده، انعلل أىل من

 ا١باىليػػػػ  أدررػػػػوا انػػػػلهن ا٤بخضػػػػرمْب مػػػػن ان تػػػػم ُب ذرػػػػروا انػػػػلهن أوناػػػػ  بػػػػَباجل اػػػػاصّ  :ان انػػػػ، اناسػػػػل
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 هيابػػو ُب أسػػلنوا سػػوا  رأوه، و  وسػػلل مليػو اّللَّ  ةػػّلع ابننػػيبّ  اجتنعػػوا أاػل قػػط اػػرب ُب هػػرد ومل وا سػالـ،
 وسػػػلل مليػػػو اّللَّ  ةػػػّلع اننػػػيب مػػػن دلوأهػػػاده ، اب٢بػػػده، انعلػػػل أىػػػل اببفػػػاؽ  ةػػػإاب نيسػػػوا وىػػػؤ   ،  أـ

 .اب٢بده، انعلل أىل بْب اب بفاؽ مرسل 

 ذنػ  وبيػاف ،وانغلػط انػوىل سػبيل ملػعبػراجل انصػإاب   رتم ُب ذرروا انلهن بَباجل ااص :انرّابه اناسل
 .(14)و رانيادل ا٢بده، أىل وأبسلوب ابادن 

دلدا دخلهدا مددا و  بلددة معينددةلعلمدا   يددرتجم مفلفوىدا الديت تدواري  البلدداناخلاصددة ب الرجدال كتدب ومدا
 :العلما 
، وىو ميبوع ُب ست  مشر ٦بلدا، وبلغػل براٝبػو ىػ(463اتره  بغداد نلخييم انبغدادي ) -1

 .( برٝب 7831)
، وىػو ميبػوع ىػػ(571اتره  دمشا ايب قاسل مل  بن ا٢بسػن ا٤بعػروؼ اببػن مسػارر ت ) -2

 .( برٝب 10226، وبلغل براٝبو )ُب ٜبانْب ٦بلدا

 صنفة يف ادلدلةني:ادل الرجال كتب وما
، وىػػو مظػػيل انفانيػػدة جػػدا ( ىػػػ761جػػامه انتإصػػيل ُب أه ػػاـ ا٤براسػػيل، ايب سػػعيد انعالنيػػ  ت ) -1

 .مه ةغره

٩بػػػػن وةػػػػفوا  ( راوو152، وىػػػػو جػػػػ   ةػػػػغّب ذرػػػػر ابػػػػن هجػػػػر فيػػػػو ) بػػػػن هجػػػػر باػػػػات ا٤بدنسػػػػْب  -2
 :مرابم ٟبس ملعوجعلدل ، ابنتدنيس

 .نصارياا سعيد بن ريإٓب  درا  إ نتدنيساب هوةف مل من :وذاا

 روى مػػػػا جنػػػػم ُب بدنيسػػػػو وقلػػػػ   مامتػػػػو انصػػػػإي  ُب نػػػػو وأارجػػػػوا بدنيسػػػػو نينػػػػ اا اهتنػػػػل مػػػػن :ان انيػػػػ 
 .ميين  بنار ثا  من  إ هدنس   راف أو ران وري

 رد مػػن ومػندل ،ابنسػػناع فيػو ةػػرهوا ٗبػا  إ أهػػاده دل مػن نينػػ اا  ػتس فلػػل انتػدنيس مػػن أر ػر مػػن :ان ان ػ 
 .ا٤ب   ان بّب ر يب قبلدل من ومندل ،ميلاا هده دل

 ملػػع بدنيسػػدل ن  ػػرة ابنسػػناع فيػػو ةػػرهوا ٗبػػا  إ هػػده دل مػػن بشػػ    ػػتس   أنػػو ملػػع ابفػػا مػػن: انرابعػػ 
 .انونيد بن رباي  واجملاىيل انضعفا 

 مػػن هوثػػا أف  إ ابنسػػناع ةػػرهوا ونػػو مػػردود فإػػده دل انتػػدنيس سػػوى آاػػر أبمػػر فعِّ ُاػػ مػػن :ا٣بامسػػ 
                                                           

 (.126-1/125) معوض دمحم  ومل ا٤بوجود مبد أٞبد مادؿانظر مادم  رتاب ا ةاب   بن هجر ٙبايا  (14) 



 
 

Australian Islamic Library (www.australianislamiclibrary.org) 

 األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net  

  .هسّبا اعفو راف
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 كيفية معرفة علما  اجلرح والتعديل حبال الرواة:
انعػدؿ ودقػ  اننظػر وانناػد، مػه قد ٝبعوا بْب سػع  ا٢بفػ  ملنا  ا١برح وانتعدهل ىل ربار ملنا  احملدثْب، و 

 رواهػػ  بػػْب وفاػػارنٍب ه ا٤بت ػػاثرة، اباسػػانيدانواهػػد  ده،ا٢بػػ ٝبػػه ملػػع  رةػػوف نػػلا فاػػد رػػانوا  ا نصػػاؼو 
 ا٢بفػ  ُب درجػاهتل ونينيػ وا ان ػاذب، مػن انصػادؽ ٥بل ونيتبْب أاي ، ومن مندل أةاب من نيعلنوا انرواة

 .وا بااف

 مػػػػا إذا احملػػػدث، هػػػػده، ُب ا٤بن ػػػر ومالمػػػ (: "7/ 1) ةػػػػإيإو مادمػػػ  ُب هللا رٞبػػػو مسػػػػلل ا مػػػاـ قػػػاؿ
 ب ػػػد مل أو رواهػػػتدل، رواهتػػػو اانفػػػل وانراػػػا، ا٢بفػػػ  أىػػػل مػػػن ريػػػّبه رواهػػػ  ملػػػع نلإػػػده، رواهتػػػو ُمراػػػل
 ".مابونو ريّب ا٢بده،، مدجور راف رلن  هده و من ااريلم راف فإذا بوافادا،

 انػػرواة مػػدوؿ بػػْب منيػػ  أف وجػػم(: "  7- 5/ 1) وانتعػػدهل ا١بػػرح رتابػػو ُب هللا رٞبػػو هػػاًب أيب ابػػن وقػػاؿ
 وااػػػَباع وان ػػػلب ا٢بفػػػ  وسػػػو  وانػػػوىل انغفلػػػ  أىػػػل وبػػػْب مػػػندل، وا باػػػاف وان بػػػل ا٢بفػػػ  وأىػػػل وثاػػػاهتل

 وسػلل مليػو هللا ةػلع رسػونو ومػن وجػل مػ  هللا مػن جػا   انػلي ىػو انػدهن رػاف و٤بػا. ان اذب  ااهاده،
 مرفنػاىل انػلهن وإثبػات أهػوا٥بل، مػن وانبإػ، انناقلػ  مػن انفإك ووجم معرفتدل، ملينا ُها انرواة بنال

 ُب أمنػػا  ه ونػػوا أبف ورواهتػو، ا٢بػػده، ناػػل ُب انعدانػ  ه ػػل هاتضػيو ٩بػػا انرواهػػ  ُب وان بػل انعدانػػ  بشػرانيط
 ٛبييػػ  أىػل ه ونػػوا وأف فيػو، وب بػػل بػو وإباػػاف نلإػده، وهفػػ  وباػوى ورع أىػػل بػدهندل، ملنػػا  أنفسػدل،
 هشػػػبو و  وومػػػوه، هفظػػػوه قػػػد فينػػػا ااوىػػػاـ ملػػػيدل بغلػػػم و  انغفػػػالت، مػػػن ر ػػػّب هشػػػو ل   وٙبصػػػيل،

 ومػا رػل ل، ُب مػوراهتل مػن ننػا ورشػفوا انعدانػ  أىػل جػرهدل انػلهن مػندل هُعػ ؿ وأف. اباريلو ػات مليدل
 .  اندهن ىلا أدن  بو نُيعرؼ وا شتباه، وانسدو انغلط ور رة ا٢بف  وسو  انغفل  ريانم من هعَبهدل راف

 في شػف ا٢بفػ ، وردا ة وانغلػط واننسػياف انغفلػ  وأىػل وختػا، ان لب وأىل ٚبرةا، ان لب أىل ونُيعرؼ
 وهُ تػػػم مليػػػو، هُعنػػػل و  بػػػو هُعبػػػ  و  هده ػػػو هسػػػاط أف مػػػندل وجػػػم مػػػن هػػػده، فيسػػػاط هػػػا٥بل، مػػػن

 .ا متبار معُب ملع مندل هده و رتم وجم من هده،

 ا نتاػػاد من نػػ  ُب مػػندل رػػاف مػػن نُيعػػرؼ درجػػاهتل  وببػػاهن هػػا هتل وماػػادهر  باػػاهتل ببيػػْب إذ اهتػػيس ٍب
 مػد  مػندل رػاف مػن وهُعػرؼ. وا١بػرح وانتعػدهل انت ريػ  أىػل ىػل وىػؤ    ػل، وا٤بعرفػ  انرجػاؿ مػن وانبإ،

 ودنسػػدا  ػػل نفسػػو أنصػػا قػػد مػػن ومػػندل. فيػػو وا باػػاف نػػو وا٢بفػػ  ا٢بػػده، ُب ان بػػل أىػػل مػػن نفسػػو ُب
 و  وُهسػػاط رواهتػػو وهيػػرح هده ػػو هُػػَبؾ فدػػلا ان ػػلب، مػػندل ابنرجػػاؿ انعلنػػا  نلناػػاد ظدػػر قػػد ٩بػػن بيػػندل
 .وااتصار بتصرؼ انتدع" بو ُهشتغل

 ُب منػػػدىل وانعػػػربة بغيضػػػا، و  إنػػػيدل هبيبػػػا و  بعيػػػدا، و  قرهبػػػا   أهػػػدا،  ػػػابوف   هللا رٞبدػػػل واحملػػػدثوف
 وان ىػػاد انصػػا٢بْب بعػػُ أهادهػػ، هضػػعفوف ٪بػػدىل ونػػلا ا٤بخانفػػ   وبػػرؾ وانعدانػػ  اب٢بفػػ  ا٢بػػده، قبػػوؿ
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 مليدػػػا هتػػػابعدل مل مػػػا رووا أو رووىػػػا، انػػػٍب ااهادهػػػ، هضػػػبيوا مل ن ػػػوال ااجػػػال  وانفادػػػا  ان بػػػار واناػػػرا 
 شػػػيوخ مػػػن و  شػػػيوادل مػػػن مليدػػػا هُتػػػابعوف   أبشػػػيا  بفػػػردىل ور ػػػر شػػػيوادل، مػػػن أقػػػراال مػػػن متػػػابه

  بػوال رػانوا وإف أهػاده دل فضػعفوا ا٤بتػوف ُب أو ااسػانيد ُب أريال دػل ر ػرة نلنإػدثْب فظدر شيوادل،
 :  إنصافدل ب بل انٍب اام ل  بعُ وىله وفاددل، ودهندل وزىدىل نصالهدل وجيلوال

 أٞبػػد َوقَػػاؿ منػػو، ا٢بػػده، هعجبػػِب مػػا: انايػػاف َسػػِعيد بْػػن  ػػٓب قػػاؿ الةددبخ ، يعقددوب بددا فرقددد -1
 هده ػػػو ُب :انُبخػػارِيه  وقَػػػاؿ هػػده،، ةػػػاهم ه ػػن مل ا٢بػػػده،، ُب باػػوي نػػػيس ةػػا ، رجػػػل: هنبػػل بْػػن

َب  بْػػػن هعاػػػوب َوقَػػػاؿ منػػػارّب،  ُب  باػػػوي نػػػيس :هػػػاًب أَبُػػػو َوقَػػػاؿ. جػػػدا ا٢بػػػده، اػػػعيف ةػػػا ، رجػػػل: َشػػػيػْ
 انتدػع. ا٢بػده، ر ػّب ىػو ونػيس. انبصػرة أىػل ةػا٢ب  مػن هعػد رػاف: َمػِديّ  بْػن َأْٞبَػد أَبُو َوقَاؿ. ا٢بده،
 (.167 - 164/ 23) ا٤ب ي نلإاف  انرجاؿ أ٠با  ُب ان ناؿ هتلهم من ٨بتصرا

 وقػػاؿ مػػَبوؾ،: وريػػّبه اننسػػاني  قػػاؿ البصددرة، أىددل واعدد  العابددد الزاىددد الرقاشدد  أابن بددا يزيددد -2
. اػعف هده ػو ُب: معػْب بػن  ٓب وقاؿ ا٢بده،، من ر ه هد راف: أٞبد وقاؿ اعيف،: وريّبه اندارقيِب

 انػػلىيب نلإػػاف  انرجػػاؿ ناػػد ُب ا متػػداؿ ميػػ اف مػػن بتصػػرؼ ٨بتصػػرا انتدػػع. ابناػػوى نػػيس: انفػػالس وقػػاؿ
(4 /418.) 

 مػػػَبوؾ اػػػعيف(: "  492/ 3) ا متػػػداؿ ميػػػ اف ُب انػػػلىيب قػػػاؿ عطيدددة، بدددا الفضدددل بدددا دمحم -3
 ٖبػػػارى سػػػ ن(: " 248/ 4) بغػػػداد اترهػػػ  ُب انبغػػػدادي ا٣بييػػػم وقػػػاؿ ،"ومبادبػػػو زىػػػده ملػػػع اب ٝبػػػاع
 ".هج  وثالثْب سبعا أو وثالثْب ستا وهس بغداد، وقدـ معضل ، وأهاده، ٗبنارّب  ا وهدث

 ا متػداؿ ميػ اف ُب انػلىيب قػاؿ ا٤بػدهِب، بن مل  ا١بدبل ا ماـ واند جنيح، با جعفر با هللا عبد -4
 أبػػػو وقػػػاؿ بشػػػ  ، نػػػيس:  ػػػٓب وقػػػاؿ!! اػػػعيف أيب: ا٤بػػػدهِب ابػػػن قػػػاؿ اػػػعفو، ملػػػع متفػػػا" :(2/401)

 ".واه: ا١بوزجاي وقاؿ ا٢بده،، مَبوؾ: اننساني  وقاؿ جدا، ا٢بده، من ر: هاًب

 ُب اننجػػػود َأيب بػػػن ماةػػػل ةػػػاهم ادلشدددهور، قمدددار  ال الكدددويف األسددددي ُسدددلمينمان بدددا حفددد  -5
 ه ػلب ه ػن مل جػدا، اػعيف ا٢بػده، ُب ن نػو رواهتػو، ملػع اناػرآف هاػرأوف انيػـو ا٤بسلنْب وأر ر انارا ة،
 أىػل فضػعفو ااسػانيد  مليػو فااتليػل ا٢بػده، مػن رواه مػا هضػبط فلػل ا٢بده، من ابنارآف ُشغل ون نو

 وقػاؿ اجملػروهْب رتابػو ُب هبػاف ابػن ا مػاـ ذرػره اناػرآف، ُب ومن نتػو ٔبالنتو معرفتدل مه  ابوه ومل ا٢بده،
 مػػن وهروهدػا فينسػػخدا اننػاس رتػػم أياػل ورػػاف ا٤براسػيل، وهرفػػه ااسػانيد هالػػم رػاف(: "255/ 1) منػو
 بػػػن هفػػػك مػػػن معػػػْب بػػػن  ػػػٓب سػػػ نل: هاػػػوؿ انػػػدارم  ٠بعػػػل: هاػػػوؿ ٧بنػػػود بػػػن دمحم ٠بعػػػل ٠بػػػاع، ريػػّب

( 270/ 1) ان بػػّب انضػػعفا  رتابػو ُب انعايلػػ  ا مػػاـ وذرػره انتدػػع،" ب اػػ  نػيس: فاػػاؿ ااسػػدي سػليناف
 مػَبوؾ اناػارئ سػليناف بػن هفػك: هاػوؿ[  هنبػل بػن أٞبػد ىو]  أيب ٠بعل: قاؿ هللا مبد هدثنا: "وقاؿ
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 بػػن  ػػٓب سػ نل: قػػاؿ ا٢بضػػرم  دمحم بػن أٞبػػد هػػدثنا: قػاؿ انسػػدن  ا٢بنيػػد مبػد بػػن دمحم هػػدثنا. ا٢بػده،
 بػػن م نػػاف هػػدثنا: قػػاؿ ا٥بػػروي ٧بنػػود بػػن أٞبػػد هػػدثنا. بشػػ   نػػيس: قػػاؿ سػػليناف بػػن هفػػك مػػن معػػْب
 نػػيس: قػػاؿ هده ػػو؟ ريػػف: ان ػػوُب ااسػػدي سػػليناف بػػن هفػػك مػػن معػػْب بػػن  ػػٓب سػػ نل: قػػاؿ سػػعيد
 انتدػػػع" بررػػػوه ااسػػػدي سػػػليناف بػػػن هفػػػك: قػػػاؿ انبخػػػاري ٠بعػػػل: قػػػاؿ موسػػػع بػػػن آدـ هػػػدثِب. ب اػػػ 

 .  ٨بتصرا

 ومػه هللا سػبيل ُب وجدػاد وأتنو نيل ةاهم راف اجملاىد، العابد ادلدين زائدة با دمحم با صاحل -6
 ُب ان امػػػل رتابػػػو ُب َمػػػِدي ابػػػنُ  ان بػػػّب ا٢بػػػاف  وسػػػرد. ا٢بػػػده، اػػػعيف: َمعِػػػْب بْػػػن َ ْػػػٓب منػػػو قػػػاؿ ىػػػلا

 مػن ذرػرت مػا ريػّب زانيػدة بػن ٧ُبَنػد بن ونصا : قاؿ ٍب انضعاؼ أهاده و بعُ( 89/ 5) انرجاؿ اعفا 
 مػػػن َوىػػػو اناليػػػل، إ  ا٢ْبَػػػِده، مػػػن نَػػػوُ  ونػػػيس إن ػػػار، فيػػػو وبعضػػػدا مسػػػتاين ، أهاده ػػػو وبعػػػُ ا٢ْبَػػػِده،،
 .  هده دل هُ تم انلهن انضعفا 

 ا مػػاـ منػػو قػػاؿ اآلفػػاؽ، ُب ا٤بشػػدورهن ااربعػػ  اانينػػ  أهػػد الكددويف، النعمددان حنيفددة أبددو اإلمددام -7
 ُب إمػػاـ فدػػو هفظػو، ِقبػػل مػن احملػػدثوف اػػعفو ىػلا ومػػه هنيفػ ، أيب ملػػع ميػػاؿ انفاػو ُب اننػػاس: انشػافع 

 بغػداد واترهػ ( 265/ 4) ا متػداؿ ميػ اف رتػاب ُب برٝبتو انظر ا٢بده،، ُب مندىل اعيف ن نو انفاو
 (.433/ 29) انرجاؿ أ٠با  ُب ان ناؿ وهتلهم( 444/ 15)

 ا٤بسػند، ةػنف مػن وأوؿ انتصػانيف ةاهم ،الفرض  ،ادلروزي ،اخلزاع  محاد با نُعيم اإلمام -8
 انسػن ، أىػل منػد و٧ببػواب ااىػوا  أىػل ملػع شػدهدا انسػن  ُب إمامػا ورػاف ابنفػرانيُ، اننػاس أملػل مػن وراف

 ظلنػا، هبسػو مػن نيخاةػل بايػوده هػدفن أف وأوةػع مايػدا، هبسػو ُب ومػات اناػرآف الا فتن  ُب وُهبس
 أهادهػ، هصػل: اندمشػا  زرمػ  أبػو منػو قػاؿ ٢بػابوه، أهػدا هػابوا ونػو احملدثْب، من ر ّب اعفو ىلا ومه

 وسػلل مليػو هللا ةػلع اننػيب مػن هده ا مشرهن ٫بو ٞباد بن نعيل من: داود أبو ا ماـ وقاؿ انناس، هوقفدا
 فضػل هػلرر اننسػاني  ٠بعػل: اننيسػابوري مل  أبو ا٢باف  وقاؿ ب ا ، نيس: اننساني  وقاؿ أةل، ٥با نيس
 مػػن بفػػرده ر ػػر قػػد: فاػػاؿ ،هده ػػو قبػػوؿ ُب نػػو قيػػل ٍب وانسػػنن، وا٤بعرفػػ  انعلػػل ُب وبادمػػو ٞبػػاد بػػن نعػػيل
 أوميػ  ربػار من نُعيل: انلىيب ا٢باف  وقاؿ بو،  تس   من هد ُب فصار ر ّبة أبهاده، ا٤بعروفْب اانين 
 رتػاب ةػنف وقػد بو،  تس أف اهد جيوز  : أهضا انلىيب وقاؿ رواوبو، إذ اننفس بررن   ن نو ،انعلل
 مػػن أهػػد رػػاف وقػػد: ا٤بنػػارّب مػػن نػػو سػػاؽ مػػا مايػػم مػػدي ابػػن وقػػاؿ. ومنػػارّب بعجانيػػم فيػػو فػػ بع انفػػًب

 ه ػوف أف وأرجػو ،ذرربػو مػا ىػو مليػو أُن ػر مػا ومامػ  ا٢بػبس، ُب اناػرآف ٧بن  ُب ومات انسن ، ُب هتصلم
 (.9/17) نللىيب اننبال  أمالـ سّب من اباتصار انتدع. مستاينا هده و ابق 

  فػػػػ    رػػػػاف إذا جيلونػػػو مػػػػن هضػػػعفوف فاػػػػد أهػػػدا،  ػػػػابوف   احملػػػدثْب أف بواػػػػوح ببػػػْب اام لػػػػ  فدػػػله
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 هفػ  فاصػدىل ا٤بػلىم، ُب خيػانفدل رػاف ونػو شيواو من ٠بعو انلي هده و  ف  من وهوثاوف هده و،
 فتفرريػػوا انسػػبيل، ىػػلا ُب أمنػػارىل وأفنػػوا سػػايندا، مػػن ةػػإيإدا وٛبييػػ  وسػػلل، مليػػو هللا ةػػلع اننػػيب سػػن 

 وا٤بيػػػ اف انػػػرواة، رواوت وٛبييػػػ  ااهادهػػػ،  ػػػرؽ ٝبػػػه ُب أنفسػػػدل وأبعبػػػوا وأسػػػانيدىا، ٗبتواػػػا انسػػػن  ٢بفػػػ 
 اهػد، ٧بػاابة ريػّب مػن وانشلوذ، وا٤بخانف  ا٣بي  ومدـ وانعدان ، وا بااف ا٢بف  ىو انرواة ناد ُب مندىل
 مػن ةػإيإدا ٛبييػ  ُب وٚبصصػوا هفظدػا، أجػل مػن ماشػوا انػٍب هللا رسػوؿ سػن  ملػع أهدا  ابوف وريف

 !!  سايندا؟

 أهػػػاده دل ورووا انشػػيع ، أو ا٤برجاػػػ  أو انادرهػػ  مػػػن رػػوال مػػه انػػػرواة مػػن ر ػػػّبا وثَّاػػوا أاػػػل إنصػػافدل ومػػن
 بػػو  وا هتجػاج وقبونػو هػػده دل ورواهػ  إنصػافدل مػػن ا٤بػلىم ُب ٨بػانفتدل نػػنعدل ومل وةػإإوىا، وقبلوىػا

 مليػو هللا ةػلع اننيب إذ ا٤بتصل ابنسند شيخو من ابيو ٕبده، جا ىل فنن انسن  هف  ماصدىل اف
 .وسلل مليو انو ةلع هللا رسوؿ من ا٢بده، نلن  نضبيو رأسو، هابلوا أف مندىل واستإا قبلوه، وسلل

 نصػػدقدل هللا، رٞبدػػل ا٢بػػده، أىػػل وثادػػل انشػػيع  رواة مػػن ر ػػّبا جيػػد وانتعػػدهل ا١بػػرح رتػػم ُب واننػػاظر 
 هػػدموف انػػلهن انشػػيع  متػػ اري رتشػػيه نػػيس انػػرواة أوناػػ  بشػػيه أف إذ انتنبػػو وهنبغػػ  رووه، ٤بػػا واػػبيدل

 وإمنػػا انيامػػات، مػػن ذنػػ  وريػػّب ابنتايػػ ، وهػػدهنوف ا٤بتعػػ ، وجييػػ وف ا٤بنتظػػر، ا٤بدػػدي بغيبػػ  وهؤمنػػوف هللا، ريػػّب
 هللا راػ  مفػاف بػن م نػاف ملػع  انػم أيب بػن ملػ  باػدندل ُب ىػو انػرواة مػن احملػدثْب بعػُ بشػيه راف

 بفضػػيل نػػيس(:" 457/ 16) اننػػبال  أمػػالـ سػػّب ُب ا٢بػػاف  انػػلىيب قػػاؿ ،سػػدل ىػػلا ُب واامػػر مندنػػا،
 ذو وملػػ  م نػاف مػن ف ػل وانتػابعْب، انصػػإاب  مػن الػا إنيػو ذىػم قػػد بػل ببدمػ ، ىػو و  بػرفُ، ملػ 
 مػن وختػا اندرجػ ، ُب متسػاووف اآلاػرة ُب ونعلدنػا وا١بالنػ ، انعلػل ُب متاارابف وختا وجداد، وسابا  فضل
 وإنيػػو ملػػ ، ا مػػاـ ملػػع م نػػاف بػػرجي  ملػػع اامػػ  ٝبدػػور ون ػػن ،- مندنػػا هللا راػػ  - انشػػددا  سػػادة

 فدػو ذا ُب اػانف مػن ومنػر، ب ػر أبػو - شػ  بػال - مندنػا واافضػل هسػّب، ذنػ  ُب وا٣بيم نلىم،
 أانػا وامتاػد سػبدنا ومػن مايػل، رافضػ  فدو إمامتدنا ةإ  وامتاد انشيخْب أبغُ ومن جلد، شيع 
 .انتدع"  هللا أبعدىل انرافض  ريالة من فدو ىدى إبمام  نيسا

 :   ادلشهورة والتعديل اجلرح كتب كما يف احلديث أىل وثقهم الذيا الشيعة رواة بعض وىفال 
  ػػٓب سػػ نل"  :(421: ص) معػػْب بػػن  ػػٓب وانتعػػدهل ا١بػػرح  مػػاـ ا١بنيػػد ابػػن سػػؤا ت ُب جػػا  -1
 شػيع ؟: نيإػٓب رجػل فاػاؿ ،«ثا  أبس بو نيس روُب شي : »فااؿ ا٥باليل، ا يل بن سعيد من معْب بن
 ابػػن وا٢بػػاف ( 133/ 2) ا متػػداؿ ميػػ اف ُب انػػلىيب ا٢بػػاف  ونالػػو ،"«ثاػػ  وقػػدري ثاػػ ، وشػػيع : »قػػاؿ

 (.23/ 4) انتدلهم هتلهم ُب هجر

 ااشػػار، هسػػيًنا ذرػػر معػػْب بػػن  ػػٓب ٠بعػػل" :(435: ص) أهضػػا ا١بنيػػد ابػػن سػػؤا ت ُب جػػا  -2
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 ةػػدوؽ؟: قلػػل ،«بػػو أبس  : »قػػاؿ هده ػػو؟ ف يػػف: قلػػل ،«ان بػػار ا٤بغليػػ  انشػػيع  مػػن رػػاف: »فاػػاؿ
 أ٠بػا  ُب ان نػاؿ هتػلهم ُب ا٤ب ي ا٢باف  ونالو" «انان  وهعاوب ردهن  أيب من منو رتبل نعل،: »قاؿ

 (.337/ 2) انتدلهم هتلهم ُب هجر وابن( 519/ 28) انرجاؿ

 شػيع  ااٞبػر جعفػر :هاػوؿ  ػٓب و٠بعػل: (110/  1) ٧بػرز ابػن رواهػ  معػْب ابن اتره  ُب جا  -3
 .ثا 

 ثَِاػػ  َاليَفػػ  بػػن فيػػر: هَػُاػػوؿ  ػػٓب ٠بَِعػػل: (333/  3) انػػدوري رواهػػ  معػػْب ابػػن اترهػػ  ُب جػػا  -4
 .شيع  َوُىوَ 

 ريػػالة مػن" :( 2/379) ا متػداؿ ميػ اف ُب انػلىيب منػو قػاؿ ان ػوُب، انػرواجِب هعاػوب بػن مبػاد -5
 :(253: ص) نلػػػدارقيِب ا٢بػػػارل سػػػؤا ت ُب وجػػػا  ،" ا٢بػػػده، ُب ةػػػادؽ ن نػػػو انبػػػدع، ورؤوس انشػػػيع 
 أ٠بػا  ُب ان نػاؿ هتػلهم ُب برٝبتػو ُب ا٤بػ ي وناػل .َةػُدوؽ شػيع : قَاؿَ  انرَواِجِِب  هَػْعُاوب بن َفعبَّاد: قلل

ثَػَنا: هَػُاػوؿ ا نػ  بْػن َبْ ػر أَبُػو َرػافَ : قػاؿ ا٢بػارل مػن( 177/ 14) انرجػاؿ  ُب  ا٤بػػتدل رواهتػو، ُب  ان اػ  َهػدَّ
  .هعاوب بن مباد دهنو

 أ٠بػا  ُب ان نػاؿ هتػلهم انظػر. ثاػ  ٧بػُ شػيع : اننََّسػاني  قػاؿ اَاوِدّي، زهػد بن ا٤بنلر بن مل  -6
 (.147/  21) انرجاؿ

 شػػيع ، ثاػػ :  هجػر ابػػن ا٢بػاف  قػػاؿ ان ػوُب، سػػالـ أبػػو ا٢بنفػ  سػػالـ بػن مسػػلل بػن ا٤بلػػ  مبػد -7
  (.365: ص) انتدلهم بارهم انظر

 ريػػراب، بػػن ملػػ  مػػن  ػػٓب سػػ نل :(488: ص) ا١بنيػػد ابػػن سػػؤا ت ُب جػػا  ريػػراب، بػػن ملػػ  -8
 ُب هجػػر ابػػن ا٢بػػاف  وقػػاؿ ،«ه ػػلب ٩بػػن رػػاف ومػػا انشػػيع ، مػػن رػػاف أبس، بػػو رػػاف أرى مػػا: »فاػػاؿ

 بػن ملػ  مػن منار بن هللا مبد بن دمحم س نل: إدرهس بن ا٢بسْب قاؿ"  :(372/  7) انتدلهم هتلهم
 أ  ونسػػل هتشػػيه رػػاف إنػو: قػػاؿ اػػعيفا؟ ىػػو أنػيس: قلػػل بػػو بصػػّبا هػده، ةػػاهم رػػاف: فاػػاؿ ريػراب
 رجػل مػن بػراو ونسػل اناػدر، أو نلتشػيه رػلااب ه ػوف   أف بعػد هػده، ةػاهم رجل من انرواه  بتارؾ

 وقػػاؿ ثاػػ ، شػػيع  رػػوُب:قػػانه ابػػن وقػػاؿ!! ا٤بوةػػل  فػػت  مػػن أفضػػل رػػاف ونػػو هعالػػو و  ا٢بػػده، هبصػػر  
 ملػ  ٝبلػتدل مػن ٝبام  ذرر أف بعد نلدارقيِب انعلل ُب ووقه ثا ،: شيب  أيب بن م ناف قاؿ: شاىْب ابن
 ".هفاظ ثاات أبال فوةفدل ريراب بن

 وانَبمػلي ومسػلل انبخػاري: انسػت  ان تم أةإاب منو روى ان وُب، ري واف بن فضيل بن ٧ُبَنَّد -9
 ه ػػلب   ثاػػ  رػػاف انػػو شػػيعيا  رونػػو مػػه هنبػػل بػػن أٞبػػد منػػو وروى ماجػػو، وابػػن واننسػػاني  داود وأبػػو
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 َوقَػػاؿ ا٢بػػده،، هسػػن ورػػاف هتشػػيه، رػػاف: هنبػػل بػػن أٞبػػد َمػػن ِإ٠ْبَاِميػػل بْػػن هػػرب قػػاؿ هده ػػو، و فػػ 
 أَبُػػو َوقَػػاؿ انعلػػل، أىػػل مػػن ةػػدوؽ :ُزْرَمػػ  أبػػو َوقَػػاؿ. ثاػػ : َمعِػػْب بْػػن  ػػٓب َمػػن انػػدارم  َسػػِعيد بْػػن م نػػاف
 رتػاب ُب ِهبَّػاف ابػنُ  وذرره أبس، بو نيس: اننََّساني  َوقَاؿ. ٧بَبقا شيعيا راف: َداُودَ  أَبُو َوقَاؿ شي ، :َهاًبِ 

 (.297/ 26) نلن ي انرجاؿ أ٠با  ُب ان ناؿ هتلهم انظر. انتشيه ُب هغلو راف: َوقَاؿ" ان اات"

 انشػػػػيع  مػػػػامل" :(61/ 3) ا متػػػػداؿ ميػػػػ اف ُب انػػػػلىيب منػػػػو قػػػػاؿ اانصػػػػاري، اثبػػػػل بػػػػن مػػػػدي  -10
 أهػدا أدررنػا مػا: ا٤بسػعودي قػاؿ. شػرىل ناػل م لو انشيع  رانل ونو مسجدىل، وإماـ وقاةدل وةادقدل

 ا١بنامػػػػ  نػػػػو روى ،"واننسػػػػاني  انعجلػػػػ ، وأٞبػػػػد أٞبػػػػد، وثاػػػػو. اثبػػػػل بػػػػن مػػػػدي مػػػػن انشػػػػيع  باػػػػوؿ أقػػػػوؿ
 .(15)انست  ان تم أةإاب

  

                                                           

 .ان اات انشيع  نرواه  ا٢بده، أىل قبوؿانظر رسانٍب:  (15) 
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 ألفاظ اجلرح والتعديل:
مرابػم شػٌب، وإذا قيػل  :" وجدت اانفاظ ُب ا١برح وانتعدهل ملػع(ىػ327ت ) ابن أيب هاًبا٢باف  قاؿ 

إنػػو ةػػدوؽ أو ٧بلػػو انصػػدؽ أو    :إنػػو ثاػػ  أو مػػتان ثبػػل: فدػػو ٩بػػن  ػػتس ٕبده ػػو، وإذا قيػػل نػػو :نلواهػػد
فدو اب٤بن نػ  ان ان ػ ، ه تػم  ،شي  :أبس بو: فدو ٩بن ه تم هده و وهنظر فيو وى  ا٤بن ن  ان اني ، وإذا قيل

نالمتبػار، وإذا أجػػابوا ةػػا  ا٢بػده، فإنػػو ه تػم هده ػػو  :يػلهده ػو وهنظػر فيػػو إ  أنػو دوف ان انيػػ ، وإذا ق
نػيس باػوي فدػو ٗبن نػ  ااوذ  :ُب انرجل بلْب ا٢بده، فدو ٩بن ه تم هده و وهنظر فيو امتبارا، وإذا قػانوا

اػعيف ا٢بػده، فدػو دوف ان ػاي   هيػرح هده ػو هعتػرب بػو، وإذا  :نػو دونػو، وإذا قػانواأُب رتم هده ػو إ  
مػػػَبوؾ ا٢بػػػده، أو ذاىػػػم ا٢بػػػده، أو رػػػلاب فدػػػو سػػػاقط ا٢بػػػده،   ه تػػػم هده ػػػو وىػػػ  ا٤بن نػػػ   :قػػػانوا

 ".(16)انرابع  

 ومػن. ابن ػلب مػتدل ىػو مػن: أقسػاـ أربعػ  ا٢بده، رواة(:" ىػ795) ت ا٢بنبل  رجم ابن ا٢باف  وقاؿ
 .مَبوراف اناسناف وىلاف هفظو، نسو  وانوىل انغلط هده و ملع هغلم ن ن ةادؽ ىو

 .ٕبده و احملتس ىو اناسل وىلا أهيا ً، وهغلط ةادؽ ىو ومن

 مػػػػندل انرواهػػػػ  ُب ٨بتلػػػػف وىػػػػؤ   مليػػػػو، ا٣بيػػػػ  هغلػػػػم   ن ػػػػن وهدػػػػل، ر ػػػػّباً  وخييػػػػ  ةػػػػادؽ ىػػػػو ومػػػػن
 مػن فنػندل ىو؟ ااقساـ ىله أي من فيو ا٢بفاظ خيتلف انرواة بعُ أف ُب ان الـ وبا .  ل وا هتجاج

 أـ انغلػط هده ػو ملػع ريلػم ٩بػن ىػو ىػل فيػو خيتلػف مػن ومػندل  ، أـ ابن ػلب متدل ىو ىل فيو خيتلف
 ."(17)وندر ايؤه قل ٩بن أـ وفإش، ريليو ر ر ٩بن ىو ىل فيو خيتلف من ومندل.  

 :مرابم أربه ملع بدور انرواة مرابم: احملندي اناادر مبد اندرتور وقاؿ

 .بوبه أـ انفرد ٕبده و  تس وراوهدا: ا هتجاج مربب  -

 بغػّب أو أوىػاـ نػو ه ػوف رػ ف ااتبػاره بعد إ  ميلااً  ٕبده دل  تس   ون ن ثاات وىل: ا اتبار مربب  -
 هللا رٞبػػو رجػػم ابػػن ذرػػر رنػػا ميلاػػاً، بوثياػػو أو ميلاػػاً  بضػػعفو ُجػػـ  ٩بػػن نػػيس فدػػو  ػػارئ مليػػو  ػػرأ أو

 هده ػو خيتػرب فراوهدػا ،.(.ااقسػاـ ىله أي من فيو ا٢بفاظ خيتلف انرواة بعُ أف ُب ان الـ وبا : )باونو
 انتفػػل فػػإف انرجػػل، بوثيػػا مػػن ٛبنػػه مػػا ملػػ  ىنػػاؾ ب ػػوف ودانينػػا اناػػرانين، ٕبسػػم هضػػعف أو هوثػػا أفْ  إمػػا

 أةػػالً  رد رٗبػػا أو ا متبػػار إذ انػػراوي نػػ ؿ انعلػػ  رجإػػل وإف متابعػػاً، أو منفػػرداً  ٕبده ػػو اهػػتس ا٤بانعػػ  انعلػػ 
 هباػع اآلاػر ملػع انيػرفْب أهػد بػرج  و  جليػ  ريّب انارانين رانل وإف م اًل، را٤بخانف  انعل  بل  بسم

                                                           

 .(37/ 2) بن أيب هاًب  وانتعدهل ا١برح (16) 
 .(560/ 2) بن رجم  انَبملي ملل شرح (17) 



 
 

Australian Islamic Library (www.australianislamiclibrary.org) 

 األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net  

 .انارهن  أتٌب هٌب( انتوقف) ا اتبار دانيرة ُب

 هتػػابه مل مػػا مػػندل انػػراوي هػػده، هابػػل و  ميلاػػاً، ٕبػػده دل  ػػتس   ا٤برببػػ  ىػػله ورواة: ا متبػػار مرببػػ  -
 (.ا متبار) وانشواىد ا٤بتابعات ُب هصل  فإده و

 .(18)أةالً  ٕبده دل هستشدد و  ا متبار ُب و  ا هتجاج ُب    ل  تس   ورواهتا: انَبؾ مربب  -

 

 :(19)احلكم على احلديث -5
ونػيس رػل ابهػ، قػادرا ىله ا٤برهل  مدن  نلغاه  ودقيا ، إذ هَببم مليدا قبوؿ ا٢بده، أو رده،           

، بػل ون درتخػرهس ا٢بػده، انػلي هسػتييه ا نسػاف بعلنػو بسػملع ا٢ب ل ملع ا٢بده،، فدو نػيس سػدال  
  هتن ن من ا٢ب ل ملع ااهاده، إ  من مارس ملل ا٢بده، رواه  ودراهػ ، وأر ػر مػن اناػرا ة ُب رتػم 

مل   هستييه  ا دراسػ  ااسػانيد وا٤بتػوف وا٢ب ػل مليدػا ٗبػا بسػتإاو مػن قبػوؿ هٌب بصّب منده انتخرهس، 
 .، وإمنا انعلل ابنتعللإيالتسدال و  مسمر فليس ااأو رد، 

 واندراس  بنصم ملع قسنْب:  
 دراس  ا سناد. - 1
 دراس  ا٤بًب. - 2

ومن ا٤بعلـو أف ةإ  ا٢بػده، بسػتلـ  ةػإ  انسػند وا٤بػًب ٝبيعػاً، و  هصػ  إ ػالؽ انصػإ  ملػع          
نسػبتو إذ اننػيب ةػلع ا٢بده، ن ا  رجاؿ انسػند مػا مل هسػلل ا٤بػًب مػن انشػلوذ وانعلػ ، ورػلا ا٤بػًب   هصػ  

 .ما مل هص  انسندهللا مليو وسلل 

 دوف أو ثاػػات ىػل ىػل ا٢بػده،  ػػرؽ رواة ُب نننظػر انػرواة ن ػل انَبٝبػػ  مػن  بػد ا سػناد وندراسػ         
 مل رٗبػػا أو ٝبيعدػػا ةػػإل أاػػا أو شػػ   انيػػرؽ مػػن هصػػ  وىػػل ابن ػػلب، مػػتدل أو اػػعيف فػػيدل أو ذنػػ 
 .ش   مندا هص 

 رتػػم بتبػػه بعػػد مليػػو ه ننػػا ٍب انسػػند ن ػػل برٝبنػػا متابعػػات فيػػو نػػيس أي ميلاػػاً، ريرهبػػاً  انسػػند رػػاف فػػإف
 .اننااد اانين  وأه اـ انعلل

وإف رػػػاف انسػػػند فيػػػو  ػػػرؽ متعػػػددة نالهػػػ  مواػػػه انتفػػػرد ُب ا سػػػناد، ون ننػػػا ا سػػػتعان  ٗبخيػػػط       
                                                           

 .49 احملندي ص اناادر عبدن اننبوي ا٢بده، ٚبرهس ملل ُب ا٤بيسر (18) 
 احملنػػػدي اناػػػادر عبػػػدن اننبػػػوي ا٢بػػػده، ٚبػػػرهس ملػػػل ُب ا٤بيسػػػرمػػػن رتػػػاب  بإػػػ،اسػػػتفدت ر ػػػّبا ُب رتابػػػ  ىػػػلا ا٤ب (19) 

 .وما بعدىا 52ص
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نشجرة انرواة هسدل ملينا ٙبدهد مواه انتفرد ُب انسػند، وفانيػدة معرفػ  مواػه انتفػرد ىػ  معرفػ  ا٤بتابعػات 
ا٤بدار فإف ا سناد هباع اعيفاً ونػو رػاف انػرواة انتام  وانااةرة نتسديل دراس  ا سناد، إذ نو ثبل اعف 

دوف ا٤بدار رلدل ثاػاٍت، فإيناػٍل نسػتييه أف ٫ب ػل ابتػداً  بضػعف انسػند، أمػا إف رػاف مواػه انتفػرد ومػن 
ندرس رواة انيرؽ  رهااً  رهااً، فإف ة  ا سناد مػن  رهػا واهػد ينال ٍ فوقو من رواة مربب  ا هتجاج، فإ

انيػػرؽ متابعػػػات نػػو إف رػػػاف رواهتػػا مػػن رواة ا متبػػػار، وقػػد بصػػػ  ٝبيعدػػا، وقػػػد فا سػػناد ةػػإي ، وبايػػػ  
 ..هص  بعضدا، وقػد ب ػوف ٗبجنومدػا هسػن ، وقػد   بصػ  رلدػا، وهيناػٍل هعػد ا سػناد اػعيفاً، وى ػلا

وىلا إذا مل ه ن ىػلا ا سػناد معاراػاً إبسػناد أةػ  منػو، أو ه ػل إمػاـ  قػد ٖبالفػو، رػ ف ه ػوف معاراػاً 
ٍد مرسػػٍل، وا٤برسػػل ىػػو انصػػواب، أو ه ػػوف أايػػ  فيػػو راٍو مػػن روابػػو فرفعػػو، وانصػػواب وقفػػو، إذ  بػػد إبسػػنا

وملػػل انػػدارقيِب، ورتػػم  ،وملػػل أٞبػػد ،مػػن مراجعػػ  رتػػم انعلػػل رعلػػل ابػػن أيب هػػاًب، وملػػل ابػػن ا٤بػػدهِب
ن بػػّب نلعايلػػػ ، انػػَباجل رػػػا١برح وانتعػػدهل  بػػػن أيب هػػاًب، وان امػػػل ُب انضػػعفا   بػػػن مػػدي، وانضػػػعفا  ا

ااهادهػػ، ااريػػػانيط ا٤بنتاػػػدة ملػػع انػػػراوي ُب برٝبتػػػو  ان تػػػم ىػػػله لرر ُبهُػػإذ وميػػ اف ا متػػػداؿ نلػػػلىيب، 
 ىػػػادي بػػػن مابػػػل نلشػػػي  انصػػػإ  ظاىرىػػػا معلػػػ  أهادهػػػ، رتػػػاب ا٤بفيػػػدة ان تػػػم ومػػػن، اوهُػػػت لل ُب ملتدػػػ

وانبػػدر ا٤بنػػّب نصػػم انراهػػ  نل هلعػػ ،  م ػػلتػػم انتخػػرهس رومػػن ان تػػم انػػٍب ببػػْب ملػػل ااهادهػػ،  ، انػػوادم 
ابػػن ر ػػّب فإنػػو هػػت لل ر ػػّبا ا٢بػػاف  رػػلن  بفسػػّب وانتلخػػيك ا٢ببػػّب  بػػن هجػػر انعسػػاالي، و  بػػن ا٤بلاػػن، 

   .من مل  بعُ ااهاده، انٍب هوردىا ُب بفسّبه إف راف فيدا مل 

ىػو سػامل  وا سناد هيناٍل أيٌب دور ا٤بًب ندراستو، ىل فيو شلوذ أو ن ػارة أو ااػيراب أ ة فإف 
مػن ا٤بتابعػات وانشػواىد، قػاؿ  ػٓب بػن معػْب:" ده، من انعلل؟ ون   نعرؼ ىله ا٤بش ل  ٪بنه  رؽ ا٢بػ

٢بػده، إذا مل :" ارٞبػو هللا أٞبػد بػن هنبػل ا مػاـ وقػاؿ، نو مل ن تم ا٢بده، من ثالثْب وجدػاً مػا مالنػاه"
:" انبػػاب إذا مل رٞبػػو هللا ملػ  بػػن ا٤بػدهِب ا مػػاـوقػاؿ ، ٘بنػه  رقػػو مل بفدنػو وا٢بػػده، هفسػر بعضػػو بعضػػا"

  .٘بنه  رقو مل هتبْب ايؤه "

علػػ  فدػػلا هػػدؿ ملػػع أف ا٤بػػًب ووجػػدت ا٤بػػًب قػػد سػػلل مػػن انشػػلوذ أو انملػػ  ُب ا٢بػػده، فػػإف مل ٘بػػد 
ملػػػػػع ا٢بػػػػده، مليػػػػػ  انرجػػػػوع إذ أقػػػػػواؿ اانينػػػػ  انناػػػػػاد وقبػػػػػل أف بشػػػػرع ُب إ ػػػػػالؽ ه نػػػػ  ، ةػػػػإي 

ااةػل أو رده ف ف ابفػا ا٤بتاػدموف ملػع قبػوؿ هػده،ٍ وأه امدل وانوقوؼ مند أقواؿ اانينػ  ا٤بتاػدمْب، فػإ
  جيوز ٨بانفتدل بوجو من انوجوه، أما إذا ااتلفوا ُب هده، مػا فػال مػانه مػن دراسػ  أقػوا٥بل وانَبجػي  أنو 

 .ا٤باررة ُب انتعارض وانَبجي  ا٤بعتربة بيندا وفا اناوامد

 ااةػوؿ مػاهنوا داود وأيب هػاًب وأيب رانبخػاري اانينػ ، أونا  فإف:" رٞبو هللا انلىيب ا٢باف  وقاؿ
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   .(20)" مللدا ومرفوا
 وشػدةُ  ا٤بتاػدمْب، اانينػ  رػالـ موقػه ِمَظلُ  هتبْب انتارهر و لا: "هللا رٞبو هجر ابن ا٢باف  وقاؿ    

 ٥بػػل وانتسػػليلَ  ذنػػ ، ُب باليػػدىل إذ ا٤بصػػّبَ  هوجػػم ٗبػػا وباػػدُمدل نظػػرىل، وةػػإ ُ  ٕبػػ دل، وقػػوةُ  فإصػػدل،
 .(21) "فيو

: "ونػػلا رػػاف ا٢ب ػػل مػػن ا٤بتػػ ارهن مسػػراً جػػداً، ونلنظػػر فيػػو ٦بػػاؿ، ٖبػػالؼ رٞبػػو هللا وقػػاؿ انسػػخاوي
اانين  ا٤بتادمْب انلهن منإدل هللا انتبإر ُب ملل ا٢بده، وانتوسه ُب هفظو رشعب  واناياف وابن مدػدي 
و٫بػػػوىل وأةػػػإاِ ل م ػػػل أٞبػػػد وابػػػن ا٤بػػػدهِب وابػػػن معػػػْب وابػػػن راىوهػػػو و انيفػػػ ، ٍب أةػػػإاِ ل م ػػػل انبخػػػاري 

سػػلل وأيب داود وانَبمػػلي واننسػػاني ، وى ػػلا إذ زمػػن انػػدارقيِب وانبيداػػ  ومل جيػػ  بعػػدىل مسػػاٍو ٥بػػل و  وم
ماارٌب  أفاده انعالني ، وقاؿ: فنٌب وجد  ُب رػالـ أهػد ا٤بتاػدمْب ا٢ب ػل بػو رػاف معتنػداً ٤بػا أميػاىل هللا 

 .(22)من ا٢بف  انغ هر وإف ااتَلف اننال مندل ُمِدؿ إذ انَبجي "

 

 

 
 

 
  

                                                           

 .46 صنللىيب  ا٤بوقظ  (20) 
 .726/ 2  بن هجر انصالح ابن مادم  ملع انن ل (21) 
 .237/ 1 نلسخاوي ا٤بغي، فت  (22) 
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 :التخريج عا يرير احلاسب اآليل
 ا٢بػػده،، انعصػػر ىػػلا ُب انعلػػل  ػػالب ملػػع بعػػاذ هللا نعػػل أمظػػل مػػن( ان نبيػػوبر) اآليل ا٢باسػػم

 منلػػػػ ، ُب وبعينػػػ  بسػػػػاندؾ راملػػػ  مؤسسػػػ  ن ػػػػل وىػػػو ربػػػػّبة، ادمػػػ  نلباهػػػ، هاػػػػدمدا انػػػٍب وا٣بدمػػػ 
 زر اػغي  ُب ا٢باسػم ذنػ  هعييػ   رقػو، ٝبه أو مظانو ٤بعرف   واؿ سامات إذ ٙبتاج انلي فا٢بده،
 !واهدة

 أو انػػراوي، اسػػل معرفػػ  ملػػع هعػػْب فدػػو ذررىػػا، مػر انػػٍب ابنفدػػارس هُنتفػػه رنػػا بػػو هُنتفػػه ِفدػػرس فدػو
 ن نػػػػو و  ِفدرسػػػػاً، ه ػػػػوف أف هعػػػػدو   فدػػػػو ىػػػػلا رػػػػل ومػػػػه وريّبىػػػػا، ا٢بػػػػده،، ُب نفظػػػػ  أو انصػػػػإايب،
 .آنياً  منالً  ونيس واستنباط، وفاو نظر إذ  تاج ااهاده، ملع فا٢ب ل ا٢ب ل، ُب ا ستاالؿ

 :اآليل ا٢باسم االؿ من انتخرهس مي ات وأىل

 .انبإ، أسانيم بنوع ورلا وبنومدا، ا٤بصادر ور رة انبإ،، سرم 

 بشػػػ ل اننبوهػػػ  انسػػػن  ادمػػػ  ُب ا٢باسػػػوب اسػػػتغالؿ إذ ا٤بؤسسػػػات وبعػػػُ انبػػػاه وف شػػػرع وقػػػد
 زمػػػن منػػػل احملػػػاو ت وظدػػػرت ا٤بشػػػارهه ف نشػػػال مب ػػػر، وقػػػل منػػػل مػػػاـ بشػػػ ل انشػػػرمي  وانعلػػػـو اػػاص،
 :ومندا ابن نبيوبر، وفدرستدا واآلاثر ااهاده، ١بنه

 .ا٢بده، جامه موسوم  .1
  .انسن  جامه موسوم  .2

 .  نلإده، انلىبي  ا٤بوسوم  .3
 .اننبوه  نلسن  اانفي  ا٤بوسوم  .4
 .ان لل جوامه موسوم  .5
 انتسع   ان تم موسوم  .6
 .انشامل  ا٤ب تب  .7

 مػن ٕبػا فدػ  ا٤بصنفات، آ ؼ وهوت وا٤بوسومات ا٤ب تبات أر ر ملع وٙبتوي ٦باني ، انشامل  وا٤ب تب 
 ملػل  انػم اي ريػُب   جػداً  مفيػدة وىػ  وانبػاه ْب، انعلػل نيػالب ا٢بده، انعصر ىلا ُب هللا نعل أمظل
 انفنػػوف، ٝبيػػه فيدػػا مامػػ  ىػػ  بػػل ا٢بػػده،، ب تػػم ااةػػ  نيسػػل انشػػامل  وا٤ب تبػػ  مندػػا، ا سػػتفادة مػػن

 رتػػم ٨بتلػػف مػػن اآلوت وبفسػػّب ان ػػرم، اناػػرآف ُب انبإػػ، ادمػػ  هػػٌب ر ػػّبة، واػػدمات ٩بيػػ ات وفيدػػا
 .فيدا انبإ، ٩بارس  مند ا٤بستخدـ هعرفدا وا٣بدمات جدا، ا ستخداـ سدل  وى  انتفسّب،
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نرتن :اإل يرير عا التخريج  

ُب ىلا انعصر سدل جدا انبإ، ُب ٚبرهس ااهاده، ومعرف  ا٢ب ل مليدػا، وب لننػا سػاباا مػن ر ػّب مػن 
انيػػرؽ انادنػػ  ابسػػتخداـ ان تػػم، وأشػػر  إذ بعػػُ انيػػرؽ ا٢بده ػػ  ابسػػتخداـ ا٤بوسػػومات انػػٍب بسػػتعنل 

نَبنػػػػل(، اب٢باسػػػػوب، وباػػػػ  أف نشػػػػّب أنػػػػو باػػػػ   رهاػػػػ  أاػػػػرى وىػػػػ  ابسػػػػتخداـ انشػػػػب   انعن بوبيػػػػ  )ا 
فانبإػ، فيدػػا مػػن ا٢بػػده، سػػدل جػػدا، فين نػػ  أف ب تػم ا٢بػػده، أو جػػ   منػػو ُب ٧بػػرؾ انبإػػ، قوقػػل 
وبنظػػػر ُب نتػػػانيس انبإػػػ،، ن ػػػن جيػػػم انت رػػػد أف ا٤بوقػػػه انػػػلي هػػػت لل ملػػػع ا٢بػػػده، موقػػػه موثػػػوؽ، ومػػػن 

د انػداوؿ أهسن ا٤بواقه نلبإ، من ااهاده، موقه انػدرر انسػني ، وىػو موقػه سػدل جػدا ومفيػد، وٗبجػر 
 فيو بستييه أف بستفيد منو. 
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 لعلم ختريج احلديث تطبيقيةالدراسة ال

 انتخػػػرهس رتػػػم ُب ابناػػػرا ة إ  وانتخػػػرهس ا٤بصػػػيل  ملنػػػ  هػػػتان أف نليانػػػم ن ػػػن  
، وىػػله ٨بتػػػارات نػػبعُ ااهادهػػػ، مػػػن  ااسػػػانيد ودراسػػ  انتخػػػرهس ٗبنارسػػ  انعنلػػػ  وانتيبيػػا

وا٢بده ػ ، أنصػ  انيانػػم أف هارأىػا أو  بتندػل  ظػرا  ػرؽ انعلنػػا  ُب رتػم انتخػرهس انادنػ  
انتخػػرهس، ٍب  ػػاوؿ أف خيػػرج رػػل هػػده، مندػػا مػػن ريػػّب نظػػر ُب ٚبرجيػػو ىنػػا، وبعػػد أف خيرجػػو 

، وسيستفيد  له انيرها  ر ّبا، وهللا بنفسو هاارف ما رتبو ىو ٗبا رتبو ةاهم رتاب انتخرهس
 .ا٤بوفا

 (:862/ 2ا كتاب التلخي  احلبري البا حجر )منوذج لتخريج حديث م
هػػػده، أيب أهػػػوب: "مػػػن أهػػػم أف هػػػوبر ٖبنػػػس فليفعػػػل، ومػػػن أهػػػم أف هػػػوبر 

 ب الث فليفعل، ومن أهم أف هوبر بواهدة فليفعل".
واندارقيِب وا٢بارل من  رها أيب أهػوب د واننساني  وابن ماجو وابن هباف أبو داو 
 ونو أنفاظ.

وانػػدارقيِب ُب "انعلػػػل"  وانبيداػػ  وريػػػّب واهػػد وقفػػػو وةػػإ  أبػػػو هػػاًب وانػػػلىل  
 وىو انصواب.

 (:207/ 4منوذج لتخريج حديث ما نصب الراية للزيلع  )
قاؿ مليػو انسػالـ: "مػن وجػد سػع ، ومل هضػ ، فػال هاػربن مصػال "، قلػل: أارجػو ابػن 

مػن أيب ماجو ُب سننو من زهد بن ا٢بباب من مبد هللا بن مياش مػن مبػد انػرٞبن بػن اامػرج 
ىرهػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "مػن رػػاف نػػو سػػع ، ومل هضػ ، فػػال هاػػربن مصػػال "، انتدػػع. 
ورواه أٞبػػػػػد، وابػػػػػن أيب شػػػػػيب ، وإسػػػػػإاؽ بػػػػػن راىوهػػػػػو، وأبػػػػػو هعلػػػػػع ا٤بوةػػػػػل  ُب مسػػػػػانيدىل، 

اد، ومل واندارقيِب ُب سننو، وا٢بارل ُب ا٤بسػتدرؾ ُب بفسػّب سػورة ا٢بػس، وقػاؿ: ةػإي  ا سػن
خيرجػػاه، وأارجػػو ُب انضػػإاو مػػن مبػػد هللا بػػن ه هػػد ا٤باػػري ثنػػا مبػػد هللا بػػن ميػػاش بػػو مرفومػػا، 
وقاؿ: ةإي  ا سناد، ومل خيرجاه، ٍب رواه من هده، ابن وىم أاػربي مبػد هللا بػن ميػاش، 

ا٤بارئ فلرره موقوفا، قاؿ: ى لا وقفو ابن وىم، وان ودة من ان ا  مابون ، ومبد هللا بن ه هد 
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فوؽ ان ا ، انتدع. قاؿ ُب انتناي : هده، ابن ماجو رجانو رلدػل رجػاؿ انصػإيإْب إ  مبػد 
هللا بػػن ميػػاش اناتبػػاني ، فإنػػو مػػن أفػػراد مسػػلل، قػػاؿ: ورػػلن  رواه هيػػوة بػػن شػػره ، وريػػّبه مػػن 
مبد هللا بن مياش بو مرفوما، ورواه ابن وىم من مبػد هللا بػن مبػاس بػو موقوفػا، ورػلن  رواه 

فػػػر بػػػػن ربيعػػػػ ، ومبيػػػػد هللا بػػػن أيب جعفػػػػر مػػػػن اامػػػػرج مػػػن أيب ىرهػػػػرة موقوفػػػػا، وىػػػػو أشػػػػبو جع
 ابنصواب، انتدع.

 :(753/ 5منوذج لتخريج حديث ما البدر ادلنري البا ادللقا )
وانرابػه مشػر، وا٣بػامس أوةع أاب ذر بصياـ أوـ انبػيُ ان انػ، مشػر، هده، أنو ملسو هيلع هللا ىلص 

 .مشر "
ؿ وهسػػػػنو مػػػػن هػػػػده، أيب ذر   قػػػػاىػػػػلا ا٢بػػػػده، ةػػػػإي  رواه اننسػػػػاني  وانَبمػػػػلي 

" إذا ةػػنل مػػن انشػػدر ثالثػػ  أوـ فصػػل ثػػالث مشػػرة، وأربػػه مشػػرة، وٟبػػس رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ انبػػيُ: أف نصػػـو مػػن انشػػدر ثالثػػ  أو   رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" أمػػر  :مشػػرة ". وُب رواهػػ  نلنسػػاني 

وُب « ةػػإيإو»ثػػالث مشػػرة، وأربػػه مشػػرة، وٟبػػس مشػػرة ". ورواىػػا أبػػو هػػاًب بػػن هبػػاف ُب 
" أمر  بصـو ثالث مشرة، وأربه مشرة، وٟبس مشرة ". ونلنساني  من هػده، ابػن  :رواه  نو

.. " أي فػػػلرر قصػػػ ، وُب آارىػػػا قػػػاؿ: " إف رنػػػل .ا٢بوب يػػػ  قػػػاؿ: قػػػاؿ أيب: " جػػػا  أمػػػرايب
ابنغػػر انبػػيُ: ثػػالث مشػػرة، وأربػػه مشػػرة، وٟبػػس مشػػرة ". ٍب قػػاؿ اننسػػاني : ةػػانينا فعليػػ  

أمػػػِب  -ونػػػو  .«أيب»فايػػػل « ذر»وانصػػػواب مػػػن أيب ذر، وهشػػػبو أف ه ػػػوف وقػػػه مػػػن ان ابػػػم 
قػاؿ ابػن « مػن هػده، أيب ىرهػرة، إذ قونػو: انغػر«  ةػإيإو»ورلا ابػن هبػاف ُب  -اننساني  

ن أيب ىرهػػرة، و٠بعػػو ابػػن ا٢بوب يػػ  مػػن أيب ذر هبػػاف: ٠بػػه ىػػلا )ا٣بػػرب( موسػػع بػػن  لإػػ ، مػػ
مػػن جرهػػر مرفومػػا: " ةػػياـ ثالثػػ  أوـ  :«ملػػل ابػػن أيب هػػاًب»وانيرهاػػاف ٝبيعػػا ٧بفوظػػاف. وُب 

مػػن رػػػل شػػدر ةػػػياـ انػػػدىر، ااوـ انبػػيُ ثػػػالث مشػػرة، وأربػػػه مشػػػرة، وٟبػػس مشػػػرة " قػػػاؿ 
 أبوزرم : روي موقوفا ومرفوما وىو أة . 

 :13ا ختريج أحاديث اإلحيا  للعراق  ص منوذج لتخريج حديث م
أارجػػو ابػػن مبػػد انػػرب مػػن « هػػوزف هػػـو انايامػػ  مػػداد انعلنػػا  ودمػػا  انشػػددا »هػػده،  

 هده، أيب اندردا  بسند اعيف.
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/ 2مندددوذج لتخدددريج حدددديث مددددا العلدددل ادلتناىيدددة يف األحاديددددث الواىيدددة البدددا اجلددددوزي )
144:) 

 هده، ُب ا ستننا 
ا٤بلػػػ  بػػػن اػػػّبوف مػػػن أيب دمحم ا١بػػػوىري قػػػاؿ أنبػػػ   أبػػػو هفػػػك بػػػن  أنبػػػ   دمحم بػػػن مبػػػد

شاىْب قاؿ   أبو إسإاؽ إبراىيل بن أٞبػد ان ابػم قػاؿ   مدػدي بػن ا٢بسػن قػاؿ   ا٢بسػن 
بن مرف  قاؿ   مل  بػن اثبػل ا١بػ ري مػن مسػلن  بػن جعفػر مػن هسػاف بػن ٞبيػد مػن أنػس 

 إنػػػيدل هػػػـو انايامػػػ  و  جينعدػػػل مػػػه بػػػن مانػػػ  قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا ص "سػػػبع    هنظػػػر هللا
انعا٤بْب هدالدل اننار أوؿ انداالْب إ  أف هتوبوا إ  أف هتوبوا اننار  هده وانفامل وا٤بفعوؿ بو 
ومػػػدمن ا٣بنػػػر وانضػػػارب واندهػػػو هػػػٌب هسػػػتغي ا وا٤بػػػؤذي جّبانػػػو هػػػٌب هلعنػػػوه واننػػػار  هليلػػػػ  

 جاره".
ملسو هيلع هللا ىلص و  هسػػاف هعػػرؼ و  مسػػلن .  قػػاؿ ا٤بؤنػػف: ىػػلا هػػده،   هصػػ  مػػن رسػػوؿ هللا

 انتدع رالـ ابن ا١بوزي.
 (:45/ 3منوذج لتخريج حديث ما ادلوضوعات البا اجلوزي )

رتاب انلباس ابب فضل انعنانيل أنب   أبو منصور انا از أنب   أٞبد بػن ملػ  بػن اثبػل 
أنبػ   اي نػ  بػن سػليناف هػدثنا  أنب   دمحم بن مبد انػرٞبن بػن م نػاف اندمشػا  ُب رتابػو إنينػا

ملع ابن ا٢بسْب انب از هدثنا سعيد بن سالـ هدثنا مبيد هللا بن أيب ٞبيد من أيب ا٤بلي  مػن 
قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " امتنػػوا بػػ دادوا هلنػػا " ىػػلا هػػده،   هصػػ . قػػاؿ  :ابػػن مبػػاس قػػاؿ

رميػل هده ػو. وقػاؿ  ػٓب: نػيس أٞبد بػن هنبػل: سػعيد بػن سػالـ رػلاب رػلاب وقػاؿ ملػ : 
. وأمػا ابااب يػل. وقاؿ انبخاري: هلرر بواه ا٢بده،. وقاؿ اندارقيِب: مَبوؾ  ػدث بش  

مبيد هللا بن أيب ٞبيد في ػُب أاب ا٣بيػاب واسػل أيب ٞبيػد ريانػم. قػاؿ أٞبػد واننسػاني : مػَبوؾ 
هاونػوف مبيػد هللا بػن ا٢بده،. وقاؿ ابن هباف: هستإا انَبؾ وىو انلي هػروى منػو انبصػرهوف 

 ريانم هٌب   هعرؼ.
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 (:110/ 2منوذج لتخريج حديث ما مصباح الزجاجة يف زوائد ابا ماجو للبوصريي )
 ابب انند  من إبياف اننسا  ُب أدابرىن

هدثنا دمحم بن مبد ا٤بل  بن أيب انشوارب هدثنا مبد انع هػ  بػن ا٤بختػار مػن سػديل بػن 
  هنظػػر هللا إذ رجػػل جػػامه ) :أيب ىرهػػرة مػػن اننػػيب ملسو هيلع هللا ىلص أيب ةػػا  مػػن ا٢بػػارث بػػن ٨بلػػد مػػن

 .(امرأبو ُب دبرىا
ىػػلا إسػػناد ةػػإي  رجانػػو ثاػػات رواه أبػػو داود ُب سػػننو مػػن ىنػػاد واننسػػاني  ُب ان ػػربى 
من ىناد ودمحم بن إ٠باميل بػن ٠بػرة رالختػا مػن وريػه مػن سػفياف مػن سػديل بػو بلفػ  ملعػوف 

دبرىػػا ورواه انػػدارم  ُب مسػػنده مػػن مبيػػد هللا بػػن موسػػع مػػن سػػفياف مػػػن مػػن أبػػع امرأبػػو ُب 
سديل بن أي ةا  بو ونو شاىد من هده، ابن مباس رواه أبو داود ُب سننو وابن ماجو ُب 

 ةإيإو.
هدثنا أٞبد بن مبػدة هػدثنا مبػد انواهػد بػن زود مػن هجػاج بػن أر ػاة مػن منػرو بػن 

إف هللا   ) :قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ن اثبػػػل قػػػاؿشػػػعيم مػػػن مبػػػد هللا بػػػن ىرمػػػ  مػػػن ا نػػػ  بػػػ
 (.هستإ  من ا٢با ثالث مرات   أتبوا اننسا  ُب أدابرىن

وا٢بػده، من ػر   هصػ    ىلا إسناد اعيف هجاج بن أر  ة مدنس وقػد رواه ابنعنعنػ 
رنا ةرح بلن  انبخاري وانب ار واننساني  وريّب واهػد. ورواه اننسػاني  ُب ان ػربى وابػن هبػاف 
ُب ةإيإو من  رها ا ن  إ  أانا قا : أمجازىن بػدؿ أدابرىػن وقػا : ىرمػ  بػن مبػد هللا 

انباب مػن ورواه انَبملي من هده،  لا بن مل  وابن مباس ومل  بن أيب  انم قاؿ: وُب 
 ا ن  وابن مباس وأيب ىرهرة.
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منددوذج لتخددريج حددديث مددا ادلقاصددد احلةددنة يف بيددان كثددري مددا األحاديددث ادلشددتهرة 
 :701على األلةنة  للةخاوي ص 

 (.ني  ا٤بؤمن أبلغ من منلو)هده،: 
انعسػػػ ري ُب اام ػػػاؿ، وانبيداػػػ  ُب انشػػػعم، مػػػن جدػػػ  اثبػػػل مػػػن أنػػػس بػػػو مرفومػػػا،  

 وقاؿ ابن دهي :   هص ، وقاؿ انبيدا : إسناده اعيف، انتدع.
 :95منوذج لتخريج حديث ما الدرر ادلنتثرة يف األحاديث ادلشتهرة للةيوي  ص 

 (.برؾ انَعشا  مدرم ) :هده، 
لي مػػػن هػػػده، أنػػػس وسػػػندختا اػػػعيف. وقػػػاؿ ابػػػن ماجػػػو مػػػن هػػػده، جػػػابر، وانَبمػػػ 
 مواوع. :انصغاي

 (:24/ 1) اذلادي عبد البا التحقير تنقيح ما حديث ختريج منوذج
 ُشػَرْهِبيل أبػو ثنػا سػراج بػن ملػ  أ  انبػ ار موسػع بػن ٧بنَّػد ثنػا: انػدارقيِب قػاؿ: هده،

 مػن سػعد بػن راشػد مػن ةػا  بػن معاوهػ  ثنػا رِْشػِدهن ثنػا ٧بنَّػد بػن مرواف ثنا ااند بن ميسع
 ملػع أو ر ػو ملػع ريلػم مػا إ   دػورٌ  ا٤بػا : "َوَسػلَّلَ  َمَلْيوِ  اّللَُّ  َةلَّع هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ ثوابف
 ". عنو

 بػن  ػٓب ورػاف .بػو  ػتسه   : انػرازيه  هاًب أبو فااؿ: ةا  بن معاوه  أَما. هص ُ    ىلا
 أبػػو وقػػاؿ .بشػػ  ٍ  نػػيس: معػػْب بػػن  ػػٓب قػػاؿ سػػعد، ابػػن فدػػو: رِْشػػِدهن وأمػػا. هراػػاه   سػػعيد
 وقػاؿ. ا٢بػده، مػَبوؾ: اننسػاني ه  وقػاؿ .ريفلػ ٌ  وفيػو ان ِّاػات، مػن اب٤بنػارّب  ػدِّث: انرازيه  هاًب
 .ه ن مل أو هده و من راف سوا ٌ  إنيو، وقه ما رلَّ  هارأ راف: ا٢باف  ِهبَّاف ابن هاًب أبو

 (:94/ 2) حجر البا اذلداية أحاديث ختريج يف الدراية ما حديث تخريجل منوذج
 ا٢بػدود ادر وا: )بلفػ  مانيش  هده، من انَبملي( ابنشبدات ا٢بدود ادر وا: )هده،

 انعفػػو ُب خييػػ  إف ا مػػاـ فػػإف سػػبيلو  فخلػػوا ٨بػػرج ٥بػػا رػػاف فػػإف اسػػتيعتل، مػػا ا٤بسػػلنْب مػػن
. أةػػ  ووقفػػو: انَبمػػلي قػػاؿ. اػػعيف وىػػو زود بػػن ه هػػد وفيػػو( انعاوبػػ  ُب خييػػ  أف مػػن اػػّب

 ملػ  مػن انبػاب وُب. انصواب إذ أقرب ا٤بوقوؼ: وقاؿ وانبيدا ، واندارقيِب ا٢بارل وأارجو
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( اسػػػػتيعتل مػػػا ا٢بػػػدود ادر وا: )ىرهػػػرة أيب ومػػػن انػػػدارقيِب، أارجػػػو( ا٢بػػػدود ادر وا: )٨بتصػػػرا
 (.مدفعا ٥با وجدًب ما ا٢بدود ادفعوا: )انوجو ىلا من ماجو و بن هعلع أبو أارجو
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 (:106/ 2منوذج لتخريج حديث ما كشف اخلفا  للعجلوين )
 .(انارب روا  من روض ا١بن  أو هفرة من هفر اننار)

رواه انَبمػػلي وانيػػرباي مػػن أيب سػػعيد، ورواه انيػػرباي أهًضػػا، مػػن أيب ىرهػػرة، ورالختػػا بػػو 
 مرفوًما بسند اعيف.

 :130منوذج لتخريج حديث ما الفوائد اجملموعة للشوكاين ص 
إورػػػل واضػػػرا  انػػػدمن. قيػػػل: ومػػػا اضػػػرا  انػػػدمن؟ قػػػاؿ: ا٤بػػػرأة ا٢بسػػػنا  ُب )هػػػده،:  

 .(ا٤بنبل انسو 
قػػػاؿ ُب ا٤بختصػػػر: اػػػعيف. قػػػاؿ ُب ا٤بااةػػػد: بفػػػرد بػػػو انواقػػػدي. وقػػػاؿ انػػػدارقيِب:   

 هص  من وجو.
 :160منوذج لتخريج حديث ما التذكرة يف األحاديث ادلشتهرة للزركش  ص 

ف هسن أتدهيب( معنػاه ةػإي  ن نػو مل أيت مػن  رهػا هصػ ، وقػد  )أدبِب ريب :هده،
 ذرره ابن ا١بوزي ُب ا هاده، انواىي .

 (:69/ 8منوذج لتخريج حديث ما تفةري احلاف  ابا كثري )
قػػاؿ ا مػػاـ أٞبػػد: هػػدثنا مبػػد انػػرزاؽ، هػػدثنا معنػػر، مػػن ان ىػػري، مػػن أنػػس قػػاؿ: رنػػا 

١بنػػ ". فيلػػه رجػػل مػػن فاػػاؿ: "هيلػػه ملػػي ل اآلف رجػػل مػػن أىػػل اجلوسػػا مػػه رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
٢بيتو من واونيو، قد بعلا نعليو بيده انشناؿ، فلنا رػاف انغػد قػاؿ رسػوؿ هللا  اانصار بنظف

ملسو هيلع هللا ىلص م ل ذن ، فيله ذن  انرجل م ل ا٤برة ااوذ. فلنا راف انيـو ان انػ، قػاؿ رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ل ماانتو أهضا، فيله ذن  انرجل ملع م ل هانتو ااوذ فلنا قاـ رسوؿ هللا ةلع هللا مليػو م 

وسػػلل ببعػػو مبػػد هللا بػػن منػػرو بػػن انعػػاص، فاػػاؿ: إي  هيػػل أيب ف قسػػنل أ  أداػػل مليػػو 
ثػػالاث، فػػإف رأهػػل أف بػػؤوهِب إنيػػ  هػػٌب ٛبضػػ  فعلػػل. قػػاؿ: نعػػل. قػػاؿ أنػػس: ف ػػاف مبػػد هللا 

و بل  ان الث انليايل فلل هره هاػـو مػن انليػل شػياا، ريػّب أنػو إذا بعػار بالػم  دث أنو ابت مع
ملع فراشو، ذرر هللا وررب، هٌب هاـو نصالة انفجر. قػاؿ مبػد هللا: ريػّب أي مل أ٠بعػو هاػوؿ إ  
اّبا، فلنا مضل ان الث نياؿ وردت أف أهتار منلو، قلػل: و مبػد هللا، مل ه ػن بيػِب وبػْب 
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ون ػػن ٠بعػػل رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هاػػوؿ نػػ  ثػػالث مػػرار هيلػػه ملػػي ل اآلف  أيب ريضػػم و  ىجػػر
رجػػل مػػن أىػػل ا١بنػػػ ". فيلعػػل أنػػل انػػػ الث ا٤بػػرار فػػ ردت أف آوي إنيػػػ  انظػػر مػػا منلػػػ  
ف قتدي بو، فلل أرؾ بعنل ر ّب منل، فنا انلي بلغ ب  ما قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: ما ىو 

هل. فلنا ونيل دماي فااؿ: مػا ىػو إ  مػا رأهػل، ريػّب أي   أجػد ُب نفسػ  اهػد إ  ما رأ
من ا٤بسلنْب ريشا، و  أهسد أهدا ملع اّب أمياه هللا إوه. قػاؿ مبػد هللا: ىػله انػٍب بلغػل 

 ب ، وى  انٍب   بياؽ.
ورواه اننسػػاني  ُب انيػػـو وانليلػػ ، مػػن سػػوهد بػػن نصػػر، مػػن ابػػن ا٤ببػػارؾ، مػػن معنػػر بػػو. 

ىػػلا إسػػناد ةػػإي  ملػػع شػػرط انصػػإيإْب، ن ػػن رواه مايػػل وريػػّبه مػػن ان ىػػري، مػػن رجػػل، و 
فاهلل أملػل. انتدػع مػن بفسػّب ابػن ر ػّب، وقػد أارجػو ابػن ر ػّب وبػْب ملتػو، وىػ  أنػو  .من أنس

مػػن رواهػػ  ٦بدػػوؿ مػػن أنػػس، فا٢بػػده،   هصػػ ، وقػػد رػػاف اانبػػاي رٞبػػو هللا هصػػإإو رنػػا ُب 
( هيػػ، قػػاؿ: إسػػناده ةػػإي  ملػػع 26/ 1نضػػعيف  وا٤بواػػوم  )مادمػػ  سلسػػل  ااهادهػػ، ا

شػػرط انشػػيخْب، ٍب براجػػه مػػن بصػػإيإو بعػػد أف ببػػْب نػػو ملتػػو فػػلرر ُب سلسػػل  ااهادهػػ، 
( أنػػو معلػػوؿ أبف بػػْب ان ىػػري وأنػػس رجػػالً مل هسػػل، واػػعفو 611/ 14انضػػعيف  وا٤بواػػوم  )

 (.1728ُب رتابو اعيف انَبرييم وانَبىيم )
ديث مددددا ءروا  الغليددددل يف ختددددريج أحاديددددث منددددار الةددددبيل ل لبدددداين منددددوذج لتخددددريج حدددد

(7/106- 108:) 
 هده،: " أبغُ ا٢بالؿ إذ هللا انيالؽ ".

( مػػػن دمحم بػػػن اانػػػد مػػػن معػػػرؼ بػػػن واةػػػل مػػػن 2178أارجػػػو أبػػػو داود ) اػػػعيف.
 ملسو هيلع هللا ىلص بو. ٧بارب بن داثر من ابن منر من اننيب

وأارجو ابػن مػدى ُب" ان امػل " )ؽ  ،( من  رها أىب داود7/322)  وأارجو انبيدا
وىػو ٩بػن  ،( مػن ىػلا انوجػو وقػاؿ: "   أملػل رواه مػن معػرؼ إ  دمحم بػن اانػد2ػ  402/1

 ه تم هده و ".
ورواه  ،فرواه ى لا ،ون نو هبدو أنو اايرب فيإسناده ،وريّبه قلل: وقد وثاو اندارقيِب
ومػن  ،( من ىػلا انوجػو1/431داثر بو. ذرره ابن أىب هاًب ) مرة من انوااح من ٧بارب بن
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 انوجو انلى قبلو.
 ملسو هيلع هللا ىلص مرسل ". وقاؿ من أبيو: " إمنا ىو ٧بارب من اننيب

( مػػن  رهػػا دمحم بػػن اانػػد مػػن مبيػػد 236/1( وابػػن مػػدى )2018ورواه ابػػن ماجػػو )
 ومعرؼ بن واةل من ٧بارب بو. هللا بن انونيد انوةاُب

 ميسع بن هونس من مبيد هللا بن انونيد من ٧بارب. ياتبعو مند ابن مدو 
( مػن 2/102/2( وابن مسػارر )26رقل  1ُب" انفوانيد " )ج يورلن  رواه ٛباـ انراز 

و  هتػػابه  ،هتبػػْب اػػعفو ملػػع هده ػػو ،اػػعيف جػػدا وقػػاؿ ابػػن مػػدى: " انوةػػاُب بػػو. انوةػػاُب
 مليو ".
هػػػدثنا أٞبػػػد بػػػن هػػػونس:  :(2177فاػػػاؿ أبػػػو داود ) ،إسػػػناده وقػػػد اونػػػف انػػػوىيب ُب 

مػػػن ٧بػػػارب قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فػػػلرره. قلػػػل: وىػػػلا إسػػػناد ةػػػإي   ،هػػػدثنا معػػػرؼ
يب  هدثنا أٞبد بن هونس بو إ  أنو وةػلو فاػاؿ:  ن اانفو دمحم بن م ناف بن أىب شن مرسل.

وقػاؿ:   ( ومنػو انبيداػ2/196رجو ا٢بارل )أا من ٧بارب بن داثر من مبد هللا بن منر بو.
فاػاؿ: " قلػل:  وأما ا٢بارل فااؿ: " ةإي  ا سناد "! وزاد مليػو انػلىيب "   أراه هفظو ".
 ملع شرط مسلل ".

 ،بػراه ُب " ا٤بيػ اف " نلػلىيب ،ودمحم بن م ناف بن أىب شػيب  فيػو ااػتالؼ ر ػّب ،رلا قا 
د أورده ُب" انضػعفا  " وقػاؿ: " رلبػو مبػد هللا بػن نفسػو قػ وهسب  ىنا أف انػلىيب وَب ريّبه.

 ووثاو ةا  ج رة ". ،أٞبد
!  سػػينا وقػػد اػػانف فيوةػػلو أاب داود ةػػاهم " قلػػل: فن لػػو ريػػف هصػػإ  هده ػػو؟

 وإ  ٤با ةإإو. وهللا أملل. ،مل هنتبو ٥بله ا٤بخانف  أف انلىيب وظِب ،انسنن " رنا رأهل
أاػػرب  وريػػه بػػن ا١بػػراح مػػن معػػرؼ بػػو  :(7/138وقػػاؿ ابػػن أىب شػػيب  ُب" ا٤بصػػنف " )

 مرسال.
٧بػػارب بػػن داثر قػػاؿ: " بػػ وج  واتبعػػو  ػػٓب بػػن ب ػػّب أاػػرب  معػػرؼ بػػو ونفظػػو: هػػدثِب

ملسو هيلع هللا ىلص: أب وجػل؟ قػاؿ: نعػل. قػاؿ:  فاػاؿ نػو اننػيب ،فيلادػا امػرأةرجل ملع مدد رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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قاؿ: ٍب بػ وج  ،قاؿ: قد هفعل ذن  انرجل ،قاؿ: أمن رهب ؟ قاؿ:   ،ٍب ماذا؟ قاؿ: ٍب  لال
قػاؿ معػرؼ: فنػا أدرى أمنػد ىػلا أو منػد  ،ملسو هيلع هللا ىلص م ػل ذنػ  فااؿ نػو اننػيب ،امرأة أارى فيلادا

 . .. " فلرره. أارجو انبيدا.ان ان   قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وىػػل: دمحم بػػن  ،معػػرؼ بػػن واةػػل أربعػػ  مػػن ان اػػات وٝبلػػ  اناػػوؿ: أف ا٢بػػده، رواه مػػن

فػااوؿ  ،و ػٓب بػن ب ػّب. وقػد ااتلفػوا مليػو ،ووريه بن ا١براح ،وأٞبد بن هونس ،ااند انوىيب
مػػػندل رواه منػػػو مػػػن ٧بػػػارب بػػػن داثر مػػػن ابػػػن منػػػر مرفومػػػا وقػػػاؿ اآلاػػػروف: منػػػو مػػػن ٧بػػػارب 

 مرسال.
فػإال  ،وأباػن هفظػا ،اػل أر ػر مػدداا ،و  هش  مامل اب٢بده، أف رواه  ىػؤ   أرجػ 
فػػال جػػـر أف رجػػ  ا رسػػاؿ ابػػن أىب هػػاًب  ،ٝبيعػػا ٩بػػن اهػػتس بػػو انشػػيخاف ُب" ةػػإيإيدنا "

رنػػػا قػػػاؿ ا٢بػػػاف  ُب"    ُب" انعلػػػل " وانبيداػػػ ورػػػلن  رجإػػػو انػػػدارقيِب ،مػػػن أبيػػػو رنػػػا باػػػدـ
"  :(3/92ُب" ٨بتصػػػػػر انسػػػػػنن " ) يوببعػػػػػو ا٤بنػػػػػلر  ( وقػػػػػاؿ ا٣بيػػػػػايب3/205انتلخػػػػػيك " )

 وا٤بشدور فيو ا٤برسل ".
فدػػو هاػػوى أف  ،  هاػػاؿ: قػػد رواه مػػن ٧بػػارب بػػو موةػػال مبيػػد هللا بػػن انونيػػد انوةػػاُب

 ا٢بده، موةوؿ.
فػال هتاػوى بػو رنػا  ،ىلا اعيف جػدا اننا ناوؿ: قد مضع من ابن مدى أف انوةاُب

 ىو مارر ُب" ملل ا٤بصيل  ".
يث ما سلةلة األحاديث الصحيحة وش   ما فقهها وفوائدىا منوذج لتخريج حد

 :(352/ 6ل لباين )
 .(ـو ا١بداد إ  مندل هللا ابنعلابما برؾ ق)

( هدثنا مل  بن سعيد انرازي: أارب  ماب  بن 228/  2أارجو انيرباي ُب ااوسط )
قبيصػػ  هػػدثنا أيب هػػدثنا مانػػ  بػػن مغػػوؿ مػػن إ٠باميػػل بػػن أيب اانػػد مػػن قػػيس بػػن أيب هػػاـز 
مػػن أيب ب ػػر قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فػػلرره، وقػػاؿ: " مل هػػروه مػػن إ٠باميػػل إ  مانػػ  بػػن 

  منو إ  قبيص  بفرد بو ابنو ".مغوؿ و 
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قلػل: وىػػو ةػػدوؽ، قػػاؿ اننسػػاني : " ةػا  ". وذرػػره ابػػن هبػػاف ُب " ان اػػات "، ومػػن 
فوقػػو ثاػػات رجػػاؿ انشػػيخْب. وملػػ  بػػن سػػعيد انػػرازي هسػػن ا٢بػػده، رنػػا رنػػل بينتػػو ٙبػػل 

( 107/  1وهسػػػػػنو ابػػػػػن اننإػػػػاس انػػػػػدميا   ُب " مصػػػػػارع انعشػػػػػاؽ " ) .(236ا٢بػػػػده، )
وهشػدد نػو هػده، انعينػ ، وفيػو: "..  .(200/  2ذن  ا٤بنلري ُب " انَبرييم " ) وسباو إذ

هن مػػػو هػػػٌب برجعػػػوا إذ دهػػػن ل ". وىػػػو  وبػػػررتل ا١بدػػػاد ُب سػػػبيل هللا، سػػػلط هللا ملػػػي ل ذ   
 هده، ةإي ، رنا سبا بيانو.

منوذج لتخريج حديث ما سلةلة األحاديث الضعيفة وادلوضدوعة وأثرىدا الةدي  يف 
 (70/ 4)ل لباين  األمة

 "أوؿ شدر رمضاف رٞب  وأوسيو مغفرة وآاره متا من اننار ".
( وا٣بييػم ُب 1/  165( وابن مدي )172من ر. أارجو انعايل  ُب " انضعفا  " )

( 1/  506/  8( وابػػن مسػػارر )11 - 10/  1/  1( وانػػدهلن  )77/  2" ا٤بواػػ  " )
ان ىري من أيب سلن  من أيب ىرهرة قاؿ: قػاؿ من سالـ بن سوار من مسلن  بن انصلل من 

رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فػػلرره. وقػػاؿ انعايلػ : "   أةػػل نػػو مػن هػػده، ان ىػػري ". قلػل: وقػػاؿ ابػػن 
مدي: " وسالـ )ابن سليناف بن سػوار( ىػو منػدي من ػر ا٢بػده،، ومسػلن  نػيس اب٤بعػروؼ 

: " مَبوؾ ا٢بػده، " رنػا ُب برٝبتػو مػن " ". ورلا قاؿ انلىيب. ومسلن  قد قاؿ فيو أبو هاًب
 ا٤بي اف ".

منددوذج لتخددريج حددديث مددا كتدداب أحاديددث معلددة قاىرىددا الصددحة دلقبددل الددوادع  
 (:365)ص: 

 مسند معاوه  بن أيب سفياف را  هللا مندنا
هػػدثنا مبيػػد هللا بػػن معػػاذ أاػػرب  أيب أاػػرب  شػػعب  مػػن  :قػػاؿ ا مػػاـ أبػػو داود رٞبػػو هللا

قتػػادة أنػػو ٠بػػه ميرفػػا مػػن معاوهػػ  بػػن أيب سػػفياف مػػن اننػػيب ةػػلع هللا مليػػو وملػػع آنػػو وسػػلل ُب 
 نيل  انادر قاؿ: "نيل  انادر نيل  سبه ومشرهن".

( وسػػال مػػن هػػده، ميػػرؼ بػػن 65ص7ا٢بػػده، معػػل رنػػا ُب "ملػػل" انػػدارقيِب )ج
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نشػخّب، مػن معاوهػ : أف اننػيب ةػلع هللا مليػو وملػع آنػو وسػلل، قػاؿ: نيلػ  اناػدر مبد هللا بػن ا
نيلػػػ  أربػػػه ومشػػػرهن. فاػػػاؿ: هروهػػػو معػػػاذ بػػػن معػػػاذ، مػػػن شػػػعب ، مػػػن قتػػػادة، مػػػن ميػػػرؼ، مػػػن 
معاوه  مرفوما. ورلن  قاؿ فدد بن سليناف، من منرو بن مرزوؽ، ومباد بن زود انسػاج ، 

هص ، من شعب  مرفوما. وانلي رجإو ابػن انايػاف رنػا  من م ناف بن منر، من شعب ، و 
( وقػػػاؿ ا٢بػػػاف  ُب "بلػػػوغ ا٤بػػػراـ": رواه أبػػػو داود وانػػػراج  517ص2ُب "انػػػوىل وا هدػػػاـ" )ج

 وقفو.
 :(843/ 17) اجلامع ادلةندمنوذج لتخريج حديث ما كتاب 

 انػػػػدهن) :وسػػػلل مليػػػػو هللا ةػػػلع هللا رسػػػػوؿ قػػػاؿ: قػػػػاؿ ىرهػػػرة، أيب مػػػػن ةػػػا ، أيب مػػػن
 .(ا٤بسلنْب وانين  ون تابو، هلل،: قاؿ ٤بن؟ هللا رسوؿ و: قيل: قاؿ مرات، ثالث اننصيإ ،
 ٤بػػن: قػػانوا اننصػيإ ، انػػدهن إف اننصػيإ ، انػػدهن إف اننصػيإ ، انػػدهن إف): رواهػ  وُب -

 .(ومامتدل ا٤بسلنْب وانين  ونرسونو، ون تابو، هلل،: قاؿ هللا؟ رسوؿ و
 مػػػػن مجػػػػالف، ابػػػػن أاػػػػرب  ةػػػػفواف، هػػػػدثنا: قػػػػاؿ( 7941) 2/697 أٞبػػػػد أارجػػػػو

 دمحم مػن ميسػع، بػن ةػفواف هػدثنا بشػار، بن دمحم هدثنا: قاؿ 1926" انَبملي"و. اناعااع
 8701و 7774" ان ػربى" ُب ،7/157" اننسػاني "و. ه ػيل بن اناعااع من مجالف، بن
 ابػن مػن انليػ،، هػدثنا: قػاؿ انليػ،، بػن شػعيم هػدثنا: قاؿ سليناف، بن انربيه أارب : قاؿ

 7775" ان ػػربى" ُب ،7/157 وُب. ه ػػيل بػػن اناعاػػاع ومػػن أسػػلل، بػػن زهػػد مػػن مجػػالف،
 دمحم هػدثنا: قػاؿ ا٢ببإػاب، بػن شػعيم بػن ان بػّب مبػد بػن دمحم بػن اناػدوس مبػد أارب : قاؿ
 ومػن ه ػيل، بػن اناعاػاع مػن مجػالف، ابن من جعفر، بن إ٠باميل هدثنا: قاؿ جدضل، بن

 .ماسل بن هللا مبيد ومن ٠ب ،
 أيب مػػن( ماسػل بػن هللا ومبيػد ب ػػر، أيب مػوذ و٠بػ  أسػلل، بػػن وزهػد اناعاػاع،) أربعػتدل

 .فلرره ةا ،
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 على التخريج ودراسة األسانيد ةمفصل تتدريبا
 أىػػل اػالؼ ُب اننظػر مػن انيانػم هػتن ن أف: ااسػانيد ودراسػ  ا٢بػده، بتخػرهس انعلػل فوانيػد مػن

 أمظػل ومػا نفسػو، إنيػو بينػان ٗبػا اناػونْب أهد وانبإ، ابننظر ندهو فيَبج  ما، هده، بصإي  ُب انعلل
 !انفانيدة ىله

 ُب اناػػػرا ة مػػػن وه  ػػػر منليػػػا، وهيبادػػػا انتخػػػرهس  ػػػرؽ معرفػػػ  ُب جيتدػػػد أف انعلػػػل بيانػػػم فإػػػري 
وىػػله بعػػُ انتػػدرهبات  ااسػػانيد، دراسػػ  ونػػارس انتخػػرهس، رتػػم ُب ر ػػّبا وهاػػرأ ا٤بسػػندة، ا٢بػػده، رتػػم

ا٤بفصل  نينظر انيانم  رها  أىل انعلػل ُب انتخػرهس ودراسػ  ااسػانيد ابنتفصػيل، فليارأىػا انيانػم بت مػل، 
 .وا٤بوفا ا٥بادي ىو وهللا ابنتعلل، انعلل وإمنا

 :(23)ولاأل التدريب
َوِب َمػػػاٍف، أَْو هُوِشػػػُ  أَْف أَيٌَْب  " َرْيػػػَف ِبُ ػػػلْ :ملسو هيلع هللا ىلصنػػػو  لػػػم منػػػ  ٚبػػػرهس ىػػػلا ا٤بػػػًب: قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا 

َاػع ُه َانَػٌ  ِمػَن اننَّػاِس، قَػْد َمرَِجػْل ُمُدػوُدُىْل َوأََمػاَ بُػُدْل، وَ  اْاتَػَلُفػوا، َفَ ػانُوا َزَماٌف، هُػَغْرَبُل اننَّػاُس ِفيػِو رَيْربَػلَػً ، بَػبػْ
َرُسػػػوَؿ هللِا؟ قَػػػاَؿ: أَتُْاػػػُلوَف َمػػػا بَػْعرِفُػػػوَف، َوبَػػػَلُروَف َمػػػا  َىَ ػػػَلا، َوَشػػػبََّ  بػَػػػْْبَ َأَةػػػابِِعِو، فَػَاػػػاُنوا: وََرْيػػػَف بِنَػػػا وَ 

 بُػْنِ ُروَف، َوبُػْاِبُلوَف َمَلع أَْمِر َااةَِّتُ ْل، َوَبَلُروَف أَْمَر َمامَِّتُ ْل ".

ف وؿ ما ببدأ بو ىو انبإ، من مظانو ُب رتم انسػن  انػٍب أارجتػو، وه ػوف إمػا ابنرجػوع إذ  رفػو 
وهعتنػػد ُب ذنػػ  ملػػع ان تػػم انػػٍب ُمنيػػل ابا ػػراؼ رتإفػػ  ااشػػراؼ ٗبعرفػػ   ... (،.مػػاف)ريػػف ب ػػل وب  

اا راؼ نإلماـ ا٤ب ي أو ا١بامه انصػغّب نلسػيو   أو ا٤بسػند ا١بػامه أو موسػوم  أ ػراؼ ا٢بػده، نبسػيوي 
.. ورنػػا سػػبا بواػػيإو، ون ػػن مليػػ  أف بتنبػػو إذ أف ةػػاهم انفدػػارس قػػد هػػورد  ػػرؼ ا٢بػػده، .زريلػػوؿ

ف  ريّب انلف  انلي ببإ، منو، انو من احملتنل أف ب وف نلإده، أر ػر مػن نفظػ ، ونػو ذىبػل مػ الً بل
إذ ٙبفػ  ااشػراؼ فسػيدن  ملػع مواػعو اب١بػ   وانصػفإ ، فسػتجده ى ػلا ُب مسػند مبػد هللا بػن منػػرو 

 :بن انعاص  

 *من  رها م رم  موذ ابن مباس منو.

 .. ا٢بدهَ،..إذ ذرر انفتن  ملسو هيلع هللا ىلص  ٫بن هوؿ رسوؿ هللا  د س  هده،:" بيننا - 8892

 - درْب بن انفضل من هللا، مبد بن ىاروف من( 17: 8) ا٤بالهل ُب د

 هػػونس مػن رالختػػا - ه هػد بػن ٨بلػػد مػن ب ػػار، بػن أٞبػد مػػن( 7: ب - 76) وانليلػ  انيػـو ُب س
                                                           

 احملنػػػدي اناػػػادر عبػػػدن اننبػػػوي ا٢بػػػده، ٚبػػػرهس ملػػػل ُب ا٤بيسػػػرىػػػلا انتػػػدرهم وانػػػلي هليػػػو مػػػ اوذاف مػػػن رتػػػاب  (23) 
 .اباتصار وبصرؼ هسّب
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 .بِوِ  منو ابَّاب، بن ىالؿ انعال  أيب من إسإاؽ، أيب بن

 *ومن  رها منارة بن منرو منو.

د ؽ هػػػده،: "ريػػػف ب ػػػل وزمػػػاف أو هوشػػػ  أف أيٌب زمػػػاف هغربػػػل اننػػػاس فيػػػو ريربلػػػ ؟  - 8893
 .. ا٢بده،.."

( مػن ىشػاـ بػن منػار ودمحم بػن انصػباح 1: 10ؽ ُب انفػًب ) ( من اناعنيب7: 17د ُب ا٤بالهل )
، مػػن أبيػػو، منػػو بػػو )قػػاؿ د: ى ػلا روي مػػن مبػػد هللا بػػن منػػرو مػػن  ثالثػتدل مػػن مبػػد انع هػػ  بػػن أيب هػاـز

 اننيب من ريّب وجو(.

 وستجده أهضا ُب ا٤بسند ا١بامه قد روي من هده، مبد هللا بن منرو  لا انش ل:

، َمػػْن َمْبػػِد هللِا بْػػِن َمْنػػرِو بْػػِن اْنَعػػاِص، أَفَّ َرُسػػوَؿ هللِا  َمػػْن ُمَنػػارََة بْػػنِ  -  قَػػاَؿ: ملسو هيلع هللا ىلص  َمْنػػرِو بْػػِن َهػػْ ـٍ
رَِجػْل نَّاِس، قَػْد مَ "َرْيَف ِبُ ْل َوِب َماٍف، أَْو هُوِشُ  أَْف أَيٌَْب َزَماٌف، هُػَغْرَبُل اننَّاُس ِفيِو رَيْربَػَلً ، بَػبػَْاع ُه َاَنٌ  ِمَن ان
ُسػوَؿ هللِا؟ قَػاَؿ: ُمُدوُدُىْل َوأََماَ بُػُدْل، َواْاتَػَلُفوا، َفَ ػانُوا َىَ ػَلا، َوَشػبََّ  بػَػْْبَ َأَةػابِِعِو، فَػَاػاُنوا: وََرْيػَف بِنَػا َو رَ 

 َلُروَف أَْمَر َمامَِّتُ ْل ".أَتُْاُلوَف َما بَػْعرُِفوَف، َوَبَلُروَف َما بُػْنِ ُروَف، َوبُػْاِبُلوَف َمَلع أَْمِر َااةَِّتُ ْل، َوبَ 

. انػرٞبن مبػد بػن هعاػوب هػدثنا منصور، بن سعيد هدثنا: قاؿ( 7063) 221/ 2 أٞبد أارجو
 اناعنػػيب، هػػدثنا: قػػاؿ 4342" داود أبػػو"و ومعنػػاه إبسػػناده سػػعيد، بػػن قتيبػػ  هػػدثناه: قػاؿ( 7063) وُب
 بػػػن ودمحم منػػػار، بػػػن ىشػػػاـ هػػػدثنا: قػػػاؿ 3957" ماجػػػو ابػػػن"و. هػػػدثدل هػػػاـز أيب بػػػن انع هػػػ  مبػػػد أف

 .هاـز أيب بن انع ه  مبد هدثنا: قا . انصباح

، أيب من( انع ه  ومبد هعاوب،) رالختا  .فلرره منرو، بن منارة من هاـز

َثِِب َمْبػػػػػػػػػػػػُد هللِا بْػػػػػػػػػػػػُن َمْنػػػػػػػػػػػػرِو بْػػػػػػػػػػػػِن اْنَعػػػػػػػػػػػػاِص. قَػػػػػػػػػػػػاَؿ: - 8742  َمػػػػػػػػػػػػْن ِمْ رَِمػػػػػػػػػػػػَ ، قَػػػػػػػػػػػػاَؿ: َهػػػػػػػػػػػػدَّ
َنَنػػا ٫َبْػػُن َهػػْوَؿ َرُسػػوِؿ هللِا ) نَػػَ ، فَػَاػػاَؿ: ِإَذا رَأَهْػػػُتُل اننَّػػاَس قَػػْد َمرَِجػػْل ُمُدػػوُدُىْل، َوَافَّػػْل  ،ملسو هيلع هللا ىلص )بَػيػْ ِإْذ ذََرػػَر اْنِفتػْ

نِػػَ ، َجَعلَػػِِب أََمػػاَ بُػُدْل، وََرػػانُوا َىَ ػػَلا، َوَشػػبََّ  بػَػػْْبَ َأَةػػابِِعِو. قَػػاَؿ: فَػُاْنػػُل إِنَْيػػِو. فَػُاْلػػُل: َرْيػػَف أَفْػَعػػُل ِمْنػػَد ذَ 
تَػَ ، َواْملِػْ  َمَلْيػَ  ِنَسػاَنَ ، َوُاػْل ٗبَػا بَػْعػِرْؼ، َودَْع َمػا بُػْنِ ػْر، َوَمَلْيػَ  أِبَْمػِر َااةَّػ ِ هللاُ ِفَداَؾ؟ قَ   اَؿ: انْػَ ـْ بَػيػْ

 نَػْفِسَ ، َودَْع َمْنَ  أَْمَر اْنَعامَِّ .((.

قػػػػاؿ: هػػػػدثنا  4343( قػػػػاؿ: هػػػػدثنا أبػػػػو نُعػػػػيل. و"أبػػػػو داود" 6987) 212/ 2أارجػػػػو أٞبػػػػد 
قػػاؿ: أاػػربي  205ن مبػػد هللا، هػػدثنا انفضػػل بػػن دُرػػْب. و"اننَّسػػاني " ُب "منػػل انيػػـو وانليلػػ " ىػػاروف بػػ
 ( بن ب ار ا٢براي. قاؿ: هدثنا ٨بلد.1أٞبد )

رالختػػا )أبػػو نُعػػيل، انفضػػل بػػن دُرػػْب، و٨بلػػد بػػن ه هػػد( قػػا : هػػدثنا هػػونس بػػن أيب ِإسػػإاؽ، مػػن 
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 رم ، فلرره.ىالؿ بن َابَّاب، أيب انعال . قاؿ: هدثِب م 

أنَّػُو قَػاَؿ:" أَيٌْب َملَػع اننَّػاِس  ،ملسو هيلع هللا ىلص من منرو بن شعيم مػن أبيػو، َمػْن َجػدِِّه، َمػِن اننَّػيبِّ  - 8743
ُدْل ُه َانَػػٌ ، قَػػْد َمرَِجػػْل ُمُدػػوُدُىْل َوأََمػػاَ بُػُدْل، َواْاتَػَلُفػػ َاػػع ِمػػنػْ وا، َفَ ػػانُوا َىَ ػػَلا، َزَمػػاٌف، هُػَغْربَػلُػػوَف ِفيػػِو رَيْربَػلَػػً ، هَػبػْ

َوبَػػَدُموَف  َوَشػبََّ  بػَػْْبَ َأَةػػابِِعِو. قَػاُؿُ وا: َو َرُسػػوَؿ هللِا، َفَنػا اْنَنْخػػرَُج ِمػْن َذنِػَ ؟ قَػػاَؿ: أَتُْاػُلوَف َمػػا بَػْعرِفُػوَف،
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بُػْنِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروَف، َوبُػْاِبلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َملَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر َااةَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتُ ْل، َوبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُموَف أَْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامَِّتُ ْل.

، 7049) 220/ 2و أٞبػػد أارجػػ ( قػػاؿ: هػػدثنا هسػػْب بػػن دمحم، هػػدثنا دمحم بػػن ُميَػػرِّؼ، مػػن أيب هػػاـز
 من َمنرو بن ُشعيم، من أبيو، فلرره.

، أَفَّ َمْبػػَد هللِا بْػػَن َمْنػػرٍو. قػػاؿ: قَػػاَؿ يل َرُسػػوُؿ هللِا  - 8743 َرْيػػَف أَنْػػَل   :ملسو هيلع هللا ىلصمػػن ا٢بََْسػػِن اْنَبْصػػرِيِّ
ِايػػػػَل ُب ُه َانَػػػػٍ  ِمػػػػَن اننَّػػػػاِس؟ قَػػػػاَؿ: قُػْلػػػػُل: َو َرُسػػػػوَؿ هللِا، َرْيػػػػَف َذنِػػػػَ ؟ قَػػػػاَؿ: ِإَذا َمرَِجػػػػْل ُمُدػػػػوُدُىْل ِإَذا بَ 

َذاَؾ َو  َوأََمػػاَ بُػُدْل، وََرػػانُوا َىَ ػػَلا، )َوَشػػبََّ  هُػػوُنُس بػَػػْْبَ َأَةػػابِِعِو، َهِصػػُف َذاَؾ(، قَػػاَؿ: قُػْلػػُل: َمػػا َأْةػػَنُه ِمْنػػدَ 
ؾَ رَ   َوَمَوامَُّدْل.((. ُسوَؿ هللِا؟ قَاَؿ: ابَِّا هللاَ َم َّ َوَجلَّ، َوُاْل َما بَػْعِرْؼ، َودَْع َما بُػْنِ ْر، َوَمَلْيَ  ِٖبَاةَِّتَ ، َوِإوَّ

 ( قاؿ: هدثنا إ٠باميل، من هونس، من ا٢بسن، فلرره.6508) 162/ 2أارجو أٞبد 

وقػد بػنظل  ا٤بظػاف( مرهلػ  أاػرى ىػ  )ٝبػه انيػرؽ(،وى لا بسدل مليػ  مػه ىػله ا٤برهلػ  )معرفػ  
إنيدا ا٤برهل  ان ان   )ٙبدهد مواه انتفرد( ما مل ٘بد  رقاً أاػرى ُب مصػنفات اػارج هػدود ا٤بسػند ا١بػامه،  
ر ف هاه نػ   رهػا ُب مسػتدرؾ ا٢بػارل أو معػاجل انيػرباي أو سػنن انػدارقيِب أو سػنن انبيداػ  أو ريّبىػا 

وقػد بنتفػه أهضػاً  ، مل بلرر ُب ا٤بسند ا١بامه، أو رٗبا قد ب وف فابل ملػيدل فيػومن ا٤بصنفات ااارى انٍب
انشػامل  فػإف فيدػا رتبػاً ر ػّبة جػداً قػد ٘بػد فيدػا مػا   تب من ا٢باسم اآليل وا٤بوسومات انبإ ي  و سينا ا٤ب

 .فاب  أو قد هفوب  من انيرؽ، شرهي  انت بل من ان تاب ا٤بيبوع قدر ا٤بن ن

مواػػه انتفػػرد ُب ىػػلا ا٢بػػده، ىػػو )مبػػد هللا بػػن منػػرو بػػن انعػػاص(  ، رواه منػػو  وى ػػلا ه ػػوف
، وشعيم بن دمحم   بن مبد هللا بن منرو بن انعاص.منارة بن هـ 
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 :الطريقني دراسة
 :ماجو وابا داود أيب يرير الطرير األول:

 انفادػا ، انعبادنػ  وأهػد انصػإاب  مػن ا٤ب  ػرهن انسػاباْب أهػد ،انعػاص بػن منػرو بن هللا مبد - 1
 .انراج  ملع ابنيانيف ااة  ملع ا٢برة نيايل ا٢بج  ذي ُب مات

 .ان بّب ابن مه: وقيل اب٢برة استشدد ثا : ا٤بدي اانصاري هـ  بن منرو بن منارة - 2

 االفػػ  ُب مػػات مابػػد ثاػػ : اناااػػ  ا٤بػػدي انتنػػار اافػػ ر، اامػػرج هػػاـز أبػػو دهنػػار بػػن سػػلن  - 3
 .ا٤بنصور

 .وماني  وٜبانْب أربه سن  مات فايو، ةدوؽ: ا٤بدي دهنار بن سلن  هاـز أيب بن انع ه  مبد - 4

 وسػ ندا ا٤بدهنػ  مػن أةػلو انبصػري، انػرٞبن مبػد أبػو اناعنػيب، قعنػم، بػن مسػلن  بن هللا مبد - 5
 إهػػػدى سػػػن  ُب مػػػات أهػػػداً، ا٤بو ػػػ  ُب مليػػػو هاػػػدماف   ا٤بػػػدهِب وابػػػن معػػػْب ابػػػن رػػػاف مابػػػد، ثاػػػ : مػػػدة

 .ٗب   ومانيتْب ومشرهن

 ،(انتفػرد مواػه) إ  ثاػات رجانػو ا سػناد فدػلا ،داود أيب  رها وىو ا سناد  رؽ أهد ىنا انتدع
، بن منرو بن منارة أمِب  .بوبه وقد هجر، ابن نك رنا ةدوؽ فدو هـ 

 مػػن اثنػػْب ىنػػاؾ أف انتارهػػم ُب سػػتجد(:ا٢بػػده، ىػػلا ُب ماجػػو ابػػن شػػي ) انصػػباح بػػن دمحم - 6
 وانتالمػػلة  انشػػيوخ وُب انوفػػاة ُب متاػػارابف وختػػا جعفػػر أبػػو ورالختػػا ا سػػل،  ػػلا ماجػػو ابػػن سػػنن ُب انػػرواة
 :ىو أهدختا ن ن

 .ومانيتْب أربعْب سن  مات ةدوؽ،: انتاجر جعفر أبو ا١بَْرَجراني  سفياف بن انصباح بن دمحم

 سػػبه سػػن  مػػات هػػاف ، ثاػػ  انبغػػدادي جعفػػر أبػػو انػػدو يب، انبػػ از،: انصػػباح بػػن دمحم: ىػػو واآلاػػر
 .ومانيتْب ومشرهن

 أنػػو نػػ  وسػػيتبْب مندنػػا، ماجػػو ابػػن شػػي  ىػػو مػػن نػػ  نيتبػػْب برٝبتدنػػا إذ انػػلىاب منػػ  فيإتػػاج
 ماجػػػػػو ابػػػػػن شػػػػػيوخ مػػػػػن ااوؿ إذ ا٤بتنرسػػػػػْب  ملػػػػػع خيفػػػػػع   وىػػػػػلا انصػػػػػدوؽ، انتػػػػػاجر ا١برجرانيػػػػػ  ااوؿ

 .شيخو شي  ىو واآلار ا٤بباشرهن،

 ةػػػػدوؽ،: ا٣بييػػػم اندمشػػػا ، انسػػػػلن ، ،(ماجػػػو ابػػػن شػػػػي ) نصػػػّب بػػػن منػػػػار بػػػن ىشػػػاـ - 7
 .انصإي  ملع ومانيتْب وأربعْب ٟبس سن  مات أة ، انادم فإده و هتلان، فصار ررب مارئ،

 ون نػػو ةػػدوؽ، فدػػو ىػػلا انع هػػ  مبػػد ٢بػػاؿ هسػػن( هػػاـز أيب بػػن انع هػػ  مبػػد  رهػػا) انيرهػػا وىػػلا
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 :اآلٌب اب سناد بوبه

   :أمحد اإلمام يرير: الثاين الطرير
 .برٝبتدنا سبال: هاـز وأبو منرو، بن منارة - 1

 ن هػػل ا٤بػدي انتإتانيػػ ، بتشػدهد اناػػارّي، مبػد بػن هللا مبػػد بػن دمحم بػػن انػرٞبن مبػػد بػن هعاػوب - 2
 .وماني  وٜبانْب إهدى سن  مات ثا ،: زىرة بِب هليف ا س ندره ،

 وسػػػ وف ا٤بوهػػػدة بفػػػت  انػػػبَػْغالي، رجػػػا  أبػػػو ان افػػػ ،  رهػػػف بػػػن َٝبيػػػل بػػػن سػػػعيد بػػػن قتيبػػػ  - 3
 .سن  بسعْب من ومانيتْب أربعْب سن  مات ثبل، ثا  ا٤بعجن ،

 هرجػه   ورػاف مصػنف، ثاػ ،: م ػ  ن هػل ا٣براسػاي، م نػاف أبػو شػعب ، بن منصور بن سعيد - 4
 .ومانيتْب ومشرهن سبه سن  مات بو، وثوقو نشدة رتابو ُب منا

 .وأقواىا انيرؽ أة  فدو ثاات رلدل انيرها ىلا ورجاؿ

 دراسة اإلسناد واحلكم عليو:
 ةإي ، إذ جا : ف إسناد هده، مبد هللا بن منرو  باله  أ

 مػػن  رهػػا منػػارة بػػن منػػرو بػػن هػػـ  إبسػػناد ةػػإي ، مػػرة مػػن  رهػػا هعاػػوب بػػن مبػػد انػػرٞبن منػػو بػػو -
 منو بو. –إبسناد هسن وقد بوبه إبسناد ةإي  فدو ةإي  -ومرة من  رها مبد انع ه  بن أيب هاـز 

 ةإي . إبسناد ن ابن مباس إبسناد هسن، وقد بوبهوجا  من  رها م رم  م -

 وجػػػا  مػػػن  رهػػػا منػػػرو بػػػن شػػػعيم مػػػن أبيػػػو مػػػن جػػػده إبسػػػناد هسػػػن، وقػػػد بوبػػػه إبسػػػناد ةػػػإي . -
 فا سناد إذ مبد هللا بن منرو ةإي  نلابو، وهللا أملل.

ننسػػػػب  إذ ا سػػػػناد، وهتوجػػػػم ملػػػػع انباهػػػػ، مراجعػػػػ  رتػػػػم انرواهػػػػ  وانعلػػػػل وانسػػػػؤا ت وانرجػػػػاؿ ىػػػػلا اب
وانشػػروهات نلوقػػوؼ ملػػع رػػالـ أنينػػ  انناػػد إف رػػاف ىنػػاؾ ملػػ  افيػػ  ُب إسػػناد ا٢بػػده، أو متنػػو مل بتبػػْب 

إسػػناد ىػػلا ومل ناػػف ملػػع ملػػ  باػػدح ُب  د بصػػر اً بتصػػإي  ا٢بػػده، أو رده.نػ  ُب دراسػػت ، أو رٗبػػا ٘بػػ
 ا٢بده،، فدو ةإي ، وهللا أملل.
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 :ينثاال تدريبال
نْػَيا " مرفومػػاً: و  لػػم منػػ  ٚبػػرهس هػػده، أيب ىرهػػرة  نػػ  َوَمػػا هللاِ  ذِْرػػرَ  ِإ َّ  ِفيَدػػا، َمػػا َمْلعُػػوفٌ  َمْلُعونَػػٌ ، انػػده

 ". ُمتَػَعلًِّنا أَوْ  َماِنًنا، أَوْ  َوا َُه،

أف ا٢بػده، أارجػو ابػن فرة نػده  أو مػن  رهػا ا٤ب تبػ  انشػامل  سػتجد اا٤براجه ا٤بتو بعُ بعد انرجوع إذ 
 :ونفظوماجو وانَبملي. 

ثَػَنا: قَاؿَ  انسَُّلويلِّ  َاْنرَةَ  ْبنِ  هللاِ  َمْبدِ  َمنْ   َوُىوَ  وسلل مليو هللا ةلع هللاِ  َرُسوؿَ  ٠بَِْعلُ : قَاؿَ  ُىَرهْػرََة، أَبُو َهدَّ
نْػَيا: "هَػُاوؿُ   ".ُمتَػَعلًِّنا أَوْ  َماِنًنا، أَوْ  َوا َُه، َوَما هللاِ  ذِْررَ  ِإ َّ  ِفيَدا، َما َمْلُعوفٌ  َمْلُعونٌَ ، انده

ثنا ملػػ  بػػن م4112أارجػو ابػػن ماجػػو ) ثنا أبػػو ُاَلْيػد( قػاؿ: هػػدَّ بَػػ  بػػن ٞبػػاد  ينػوف انرقػػ ، هػػدَّ ُمتػْ
ِمػػػػليأارجػػػػو اندمشػػػػا . و  ثنا دمحم بػػػػن هػػػػاًب( 2322) انَبِّ ثنا ملػػػػ  بػػػػن اثبػػػػل. قػػػػاؿ: هػػػػدَّ ػػػػؤدِّب، هػػػػدَّ

ُ
 ا٤ب

َب ، ومل  بن اثبػل( مػن مبػد انرٞبػاف بػن اثبػل بػن ثػَػْوابف، قػاؿ: ٠بعػُل ميػا  بػن قُػػرَّة، قػاؿ:  رالختا )ُمتػْ
 ٠بعُل مبد هللا بن انرة، فلرره.

إف استاصيل ُب انبإ، من ا٢بده، ُب ا٤براجه ا٤بتػوافرة نػده  أو ٕب ػل منػو ُب ا٤ب تبػ  انشػامل  و 
( 126ان ىػد  بػن أيب ماةػل )رتػاب ُب   ه رتم ا٢بده، وااج ا  ا٢بده ي  ورتػم انرجػاؿ سػتجدهُب ٝبي

 قاؿ: هدثِب مل  بن مينوف، بو.

: قاؿ ه هد بن هوسف هدثناه: قاؿ ثوابف، ابن برٝب  ُب( 236/ 2) نلعايل  ان بّب انضعفا  وُب
 .بو ثوابف، بن اثبل بن انرٞبن مبد هدثنا: قاؿ موسع بن أسد هدثنا

 انػدقاؽ  ػاىر أيب بػن أٞبػد بػن دمحم هللا مبػد أبػو أاػرب : قػاؿ( 1708) نلبيدا  ا ناف شعم وُب
 .بو انرق  مينوف بن مل  ثنا انرق  انعال  بن ىالؿ هدثنا انفايو سلناف بن أٞبد أنب   ببغداد

اد دار ا٢بده، مليو، رواه ف ،يظدر ن  أّف مواه انتفرد ىو مبد انرٞبن بن اثبل بن ثوابفسو 
 منو )مل  بن اثبل، وأسد بن موسع أبو اليد(.

 .اثبل بن انرٞبن مبد من رواهتدنا ُب اتم  متابع  اآلار أهدختا اتبه وىلاف

 .انرق  مينوف بن مل  من رواهتدنا ُب اآلار أهدختا اتبه ماجو وابن انعال  بن ىالؿ ورلا

 :مندا ف  ّبة، انااةرة ا٤بتابعات وأما

)هوسف بن ه هد، ودمحم بن هاًب، ومل  بن مينوف( اتبه بعضدل بعضاً ُب رواهتدل من مبد انػرٞبن 
 بن اثبل. 
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 :ترمجة رجال الةند ودراسة حاذلم
 يرير الرتمذي: الطرير األول:

بن هاًب: ابن سليناف ان ِّم ، ا٤بؤدب ا٣براساي، ن هل انعس ر: ثا ، مات سن  سل  دمحم -1
 وأربعْب ومانيتْب.

مل  بن اثبل ا١ب ري أبو أٞبد ا٥بامش  مو ىل: ةدوؽ رٗبا أاي  وقد اعفو اازدي بال  - 2
 هج .

 ىلا انيرها فيو مل  بن اثبل ةدوؽ، رٗبا أاي  رنا قاؿ ا٢باف .
 ٝب  مل  بن اثبل انتفصيلي  ٪بد أّف أريلم اانين  هّسنوا اناوؿ فيو:وابنرجوع إذ بر 

 "راف ثا  ةدوقا". قاؿ دمحم بن سعد:
 وقاؿ أبو زرم :" ثا    أبس بو".

 وقاؿ أبو هاًب: "ه تم هده و، وىو أهم إيل من سوهد بن مبد انع ه ".
 وقاؿ ةا  بن دمحم ااسدي: "  أبس بو ".

 وقاؿ أبو داود: ثا .
 وذرره ابن هباف ُب رتاب ان اات، وقاؿ:" رٗبا أاي ".

وذرره ُب انضعفا  ابن ا١بوزي وانلىيب وناال بضعيف اازدي نو، واازدي ىو اعيف أةال ف يف 
 هابل بضعيفو، و سينا إذا اانف؟!

 ف  نػو أايػ ، رٗبػا: انتارهػم ُب ا٢بػاف  قػوؿ مػن أمػا أملػل، وهللا ةػدوؽ، انرجػل أفّ : هظدر فانلي
 إ  ثاػػ  مػػن فنػػا وإ  مفسػػراً، إ  ا١بػػرح هابػػل و  ا١بػػرح، ىػػلا ننػػا هفسػػر ومل بػػرى، رنػػا هبػػاف ابػػن مػػن لػػونا

 .وثاوه وريّبختا زرم  وأيب داود أيب م ل أفّ  سينا و  خييع ؟ ورٗبا

 .أملل وهللا هسن انيرها فدلا

 يرير ابا ماجو وابا أيب عاصم: الطرير الثاين:
 : متب  بن ٞباد بن اليد ابنتصغّب أبو اليد اندمشا  اناارى  إماـ ا١بامه ةدوؽ.أبو اليد - 1
 مل  بن مينوف انرق  انعيار ثا ، مات سن  سل وأربعْب ومانيتْب. - 2

 فدلا انيرها فيو ةدوؽ فسنده هسن أهضاً، وهتاوى اب٤بتابع  انسابا  وهللا أملل.
انو هلتا  مه ابن ماجو   ف ها٥بل   هؤثر ملع ا سنادا  نَبجل ٥بلج أف ال ٫بتا وأما رجاؿ انبيدا  ف

 .وا سناد هسن رنا مر
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 يرير العقيل : الثالث:طرير ال
أسد بن موسع بن إبراىيل بن انونيد بن مبد ا٤بل  بن مرواف ااموي أسد انسن : ةدوؽ هغرب،  - 1

 وفيو نصم، مات سن  اثنٍب مشرة ومانيتْب ونو ٜبانوف.
 :هوسف بن ه هد بن رامل انارا يس ، أبو ه هد موذ بِب أمي : ثا ، مات سن  سبه وٜبانْب وهااؿ - 2

 إنو ماش ماني  سن .
وىلا انيرها فيو أسد بن موسع: ةدوؽ هغرب، فدو ثا  مشدور ابنرواه ، ن ّنو ٤با ةنف رتابو اهتاج 

 فإدث من انضعفا  فجا  ابنغرانيم. إذ انرواه 

و اػػعيف، ومػػا بوبػػه فدػػو أو اػػانف فدػػبػػو    ػػتس ٕبده ػػو هػػٌب خيتػػرب فنػػا انفػػرد  ف سػػد بػػن موسػػع
 وهللا أملل. ،و٤با بوبه ىدنا فإسناده هسن، هسن ا٢بده،

فا سػػناد ةػػإي   ،هسػػن  هاػػوي بعضػػدا بعضػػاً  ا٢بػػده، مػػدارننػػا أف  ػػرؽ ا سػػناد دوف إذف ببػػْب 
 نغّبه إذ مبد انرٞبن بن اثبل بن ثوابف.

انػو مواػه   أىػل مػا ُب ا سػناد لاوىػ، فنػا مػال)وىو ٨برج ا٢بده،( با  ملينا اآلف دراس  ا٤بدار 
 انتفرد ومدار ا٢بده،، فإف اعف فال هنفه ما فوقو:

مبد انرٞبن بن اثبل بن ثوابف انعنس  ابننوف اندمشا  ان اىد: ةدوؽ خيي  ورم  ابنادر وبغّب   - 1
 مات سن  ٟبس وستْب وماني ، وىو ابن بسعْب سن . ،أبارة

 ميا  بن قرة انَسُلويل بفت  ا٤بدنل  وال انالـ ا٣بفيف : ةدوؽ، مات سن  اثنتْب وثالثْب. - 2
 مبد هللا بن انرة انسلويل وثاو انعجل . - 3
 أبو ىرهرة: ةإايب جليل. - 4

و خييع ، وقد بغّب، فنإتاج إذ مراجع  برٝبتو وهتبْب ىنا أّف مبد انرٞبن بن اثبل بن ثوابف فيو رالـ فد
 ، فنجد:ا٤بيون  ُب رتم انَباجل

 وثاو دهيل.
 وقاؿ أٞبد: أهاده و منارّب.

 وقاؿ أبو هاًب: ثا .
 وقاؿ أبو زرم :   أبس بو.

 وااتلف اناوؿ من ابن معْب: فف  رواه  اندوري قاؿ:   أبس بو.
 من ابن معْب: ةا  ا٢بده،. -أهضاً –ونال ابن أيب هاًب بسنده من اندوري 
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 وُب رواه  اندارم  قاؿ: اعيف.
 وقاؿ أبو داود:   أبس بو.

 وقاؿ اننساني : نيس ابناوي.

 وقاؿ انعجل : نيس بو أبس.
 وقاؿ ةا  ج رة: قدري ةدوؽ.

 ووثاو انفالس.
 "  هتابعو إ  من ىو دونو أو م لو ". وقاؿ انعايل :

 ملع اعفو. وقاؿ ابن مدى: ه تم هده و

فانرجػػػل رنػػػا هبػػػدو ٨بتلػػػف فيػػػو بشػػػ ل ربػػػّب ونػػػو أايػػػا  رنػػػا قػػػاؿ ابػػػن هجػػػر، فانرجػػػل وإف رػػػاف 
أو بػػو ةػػدوقاً إ  أنػػو نػػيس ٩بػػن  تنػػل بفػػرده، فنػػا بوبػػه مليػػو فػػال إشػػ اؿ مليػػو وهابػػل منػػو، وأمػػا مػػا انفػػرد 

وقػػاؿ انعايلػػ   )هسػػن ريرهػػم(، :ا٢بػػده،إاراجػػو ىػػلا اػػانف فػػال هابػػل منػػو، ونػػلا قػػاؿ انَبمػػلي ماػػم 
 ا٢بده،:   هتابعو إ  من ىو دونو أو م لو.ذرره ىلا مام 

 فإسناد ا٢بده، اعيف، ٢باؿ مبد انرٞبن بن اثبل بن ثوابف وقد بفرد بو ومل هتابه.

، فإػػػده، جػػػابر د ورلدػػػا فيدػػػا ماػػػاؿيسػػػع يبأونلإػػػده، شػػػواىد مػػػن هػػػده، جػػػابر وأيب انػػػدردا  و 
 أف ا٤بن ػػدر بػػن دمحم ىػػو إمنػػا ايػػ ، ىػػلاقػػاؿ منػػو أبػػو هػػاًب: ( و 157/  3)  ا٢بليػػ   ُب نعػػيل أبػػو أارجػػو
وهػػده، أيب  ،(124/  2)  بػػن أيب هػػاًب انعلػػل  ُبرنػػا  مرسػػل أنػػو هعػػِب".  وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع اننػػيب

 اانػدإسػناده منايػه بػْب و ع أيب انػدردا  ملػ اموقوفػ (10033)اندردا  أارجو انبيدا  ُب شػعم ا نػاف 
، قػاؿ منػو أبػو مدػاجر بػن اػداش( وُب سنده 127ورواه ابن أيب ماةل مرفوما )، اندردا  وأيببن معداف 

وهػػػػده، أيب سػػػػعيد ، انضػػػعفا  ُب اازدي انفػػػػت  أبػػػو وذرػػػػره، مسػػػتاينا هده ػػػػو أرى ٦بدػػػوؿ شػػػػي هػػػاًب: 
 .ابنوقف وأملو (133)  وفضلو انعلل بياف جامه  ُب انرب مبد ابن أارجوا٣بدري 

دثْب هضػعفونو، ومل ا٢بػده، م ػاؿ ٢بػده، خيتلػف انعلنػا  ُب بصػإيإو وبضػعيفو، فػبعُ احملػوىلا 
و٩بػػن  ،هػرو أف ىػله انشػػواىد رافيػ  نتإسػينو، وبعػػُ احملػدثْب رأى أف ىػػله انشػواىد هرباػ   ػػا إذ ا٢بسػن

 من احملدثْب ا٤بعاةرهن:  هسنو

اار ؤوط ُب ٙباياػػػو نسػػػنن ابػػػن وهسػػػنو أهضػػػا ، (2797اانبػػػاي ُب رتابػػػو انسلسػػػل  انصػػػإيإ  )
/ 4) انػػػػدهن ملػػػػـو إهيػػػػا  أهادهػػػػ، ٚبػػػػرهسا٢بػػػػاف  انعراقػػػػ  ُب  مػػػػن ا٤بتاػػػػدمْب:وهسػػػػنو (، 4112ماجػػػو )
1853). 
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 من ا٤بعاةرهن:و٩بن اعفو   

 ٚبػػػػرهس ملػػػػل ُب ا٤بيسػػػػررنػػػػا ُب ىػػػػلا انتػػػػدرهم ا٤بػػػػ اوذ مػػػػن رتابػػػػو  احملنػػػػديانػػػػدرتور مبػػػػد اناػػػػادر  
، و٩بػػػن (238/ 2) انفوانيػػػد ومنبػػػه ان وانيػػػد نػػػههسػػػْب أسػػػد ُب ٙباياػػػو جملأهضػػػا اػػػعفو و ، اننبػػػوي ا٢بػػػده،

 ااه ػػاـ رتػػاب ُب وا هدػػاـ انػػوىل بيػػاف انفاسػػ  ُب رتابػػو انايػػاف ابػػن ا٢بسػػن أبػػو :اػػعفو مػػن ا٤بتاػػدمْب
 ااهادهػػ، ُب انػػواردة انعلػػل، وانػػدارقيِب ُب رتابػػو (326/ 2) ان بػػّب انضػػعفا وانعايلػػ  ُب ، (605/ 3)

: (2322) انػػػو قػػػاؿ بعػػػد أف أارجػػػو  واػػػعفومػػػن أيب ىرهػػػرة ، وانَبمػػػلي أهضػػػا رواه (69/ 14) اننبوهػػػ 
، وباػػػػدـ معنػػػػا أف انَبمػػػػلي هاصػػػػد  ػػػػلا بضػػػػعيف ا٢بػػػػده، رنػػػػا أابف مػػػػن ذنػػػػ  هػػػػده، هسػػػػن ريرهػػػػم

 .(24)بنفسو

مصػنف ابػن أيب رنػا ُب مػن قونػو  موقوفا من رعم ااهبار ثبل أنو  ىلا ا٢بده، و٩با هؤهد اعف
من رعػم، وىػو ُب سػنن انَبمػلي  انرة بن هللا مبدمن  رها  (345اندارم  ) سنن( و 35332شيب  )

باػػدح ُب ةػػإ  ا٢بػػده،، فػػإف   مػػن أيب ىرهػػرة، وىػػله ملػػنفسػػو  اػػنرة بػػن هللا مبػػدمػػن  رهػػا ( 2322)
 ٨برج ا٢بده، واهد، وهللا أملل.

  

                                                           

 .انظر رسانٍب: معُب ٙبسْب انَبملي نلإده، (24) 
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 : (25)التدريب الثالث
 :مليوِ  وا٢بُْ لُ ُب بعظيل انراب ملع ان    منو هللا را  َماِن  بنِ  أنس َهِده،ِ  ٚبرهسُ 

 : رهاْب ِمنْ  َماِن  بنِ  أنس َمنْ  ا٢بَِده، ُروي

 .مرفوماً  َماِن  بنِ  أنس َمنْ  انُبناي، اثبل  رها - 1

 .مرفوماً  أنس َمنْ  ر ّب، أيب بن  ٓب - 2

 .مرفوعا   ممال ك با   أنس   عمان  البُناين، اثب  يريرُ : األوَّل الطريرُ 

 :احلمد يث ختريجُ  - 1
 :أارجو

 (.175 رقل 124 - 123 ص) انصنل ُب انّدنيا أيب ابنُ  -

 رقػػػل 22/ 3) ا٤بواػػػومات ُب ا١بَػػػوزيّ  ابػػػن  رهاػػػو ومػػػن -( 233/ 4) ان امػػػل ُب مػػػديّ  وابػػػنُ  -
1227 )-. 

 (.395/ 4) ا ناف ُشعم ُب وانبيدا ّ  -

 (.1410 رقل 192/ 2) وانَبىيمِ  انَبرييمِ  ُب وااةبدايّ  -

: قَػػاؿَ  َمانِػػ  بػػن أنػػس َمػػنْ  انُبنػػاي، اثبػػل َمػػنْ  ريسػػاف، بػػنِ  هللا مبػػد ٦باىػػد أيب  رهػػا مػػن ٝبػػيعدل
 انػػّرابَ  ِمػػنْ  هصػػيمُ  انرُجػػلَ  إفّ : ))فَػَاػػاؿَ  شػػ نو ومظّػل انػػّرابَ  فػػلرر - وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع - هللا رسػػوؿ ايبنػا
 قَػاؿَ  ((.ا٤بسػلل انرُجػلِ  مػرضُ  انػّرابَ  أرىب وإفَّ  انرُجػل، ه نيدػا َزنْيػ  َوثالثػْب سلٍ  ِمنْ  ا٣بييا ِ  ُب هللا َمْندَ  أمظلُ 

 ."ا٢بَِده، من ر وىو اثبل، َمنْ  ا٤بروزّي، ريساف بنُ  هللا مبدُ  ٦باىد أبو بو بفرد": انبيدا ه 

 :اإلسناد رجال دراسةُ  - 2
 ملػع متفػا انبصػري، دمحم أبػو - ونػونْب ا٤بوهػدة، بضػل - انُبنػاي أسػلل ابػن: ىػو انُبناي اثبل - 1

 .ا١بنام  نو َرَوى وةالهو، ثاتو

 ابػػن مػػوذ م رمػػ  َمػػنْ  وااةػػ ً  ا٢بػػده،، اػػعيف ا٤بػػروزي، ٦باىػػد أبػػو ريسػػاف، بػػن هللا مبػػد - 2
 ُب: انُعَايلػ  َوقَػاؿَ  ا٢بَػِده،، اػعيفُ : أبوهػاًب َوقَػاؿَ  ،ا٢بَػِده، من ػر: انبخاري قَاؿَ  انبناي، واثبل َمبَّاس،

                                                           

 ا٤بيػّبي هللا مبد بن مل نلشي   «ناده  دراس » ان   ملع انراب بعظيل أهاده،ىلا انتدرهم م اوذ من رتاب  (25) 
 اباتصار. 25- 15 ص
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 مػػا ريػػّب أهادهػػ، َمبَّػػاس ابػػن َمػػنْ  م رمػػ  َمػػنْ  ريسػػاف بػػن هللا ونعبػػدِ : مػػدي ابػػنُ  قَػػاؿَ و  ر ػػّب، وىػػلٌ  هده ػػوِ 
 ةػػػدوؽُ : َهَجػػػر ابػػػنُ  وقػػػاؿ اػػػعيف،: انػػػلىيبّ  وقػػػاؿ رػػػلن ، أنػػػس َمػػػنْ  اثبػػػل وَمػػػنْ  ٧بفوظػػػ  ريػػػّب أمليػػػل
 .ر ّباً  خييع 

 :عليو واحلكم اإلسناد دراسةُ  - 3
 :امور اعيف ا سناد  لا ا٢بَِده، ىلا

 انبنػػاي اثبػػل َمػػنْ  ااةػػ ً  أةػػوؿ، ٥بػػا نػػيس أبشػػيا  وهنفػػرد اػػعيف، ريسػػاف بػػن هللا مبػػد أفَّ  - 1
 .مدي وابن انعايلّ ، ذن  بْب رنا

 أةػػإابُ  فػػ هن وىنػػاً، ا٢بَػػِده، ه هػػد ٩بػػا انبنػاي اثبػػل َمػػنْ  اب٢بػػده، ريسػػاف بػػن هللا مبػػد بفػرد - 2
 !!.َمْنو ااثر ىلا هرووا مل انبناي اثبل

: ااوذ انيباػػػػ  : باػػػػات ثػػػػالث وىػػػػل ر ػػػػرة، وفػػػػيدل: انُبنػػػػاي اثبػػػػل أةػػػػإاب" : َرَجػػػػم ابػػػػنُ  قَػػػػاؿَ 
 ُب رلدػػل ىػػؤ   وأثبػل ومعنػػر، سػػلن ، بػن وٞبػػاد ا٤بغػػّبة، بػن وسػػليناف زهػػد، بػن وٞبػػاد رشػػعب ،: ان اػات
 مييػػ  بػػن ا٢ب ػػل أٞبػػد ذرػػر وقػػد مييػػ ، بػػن ا٢ب ػػل م ػػل: انشػػيوخ ان انيػػ ، انيباػػ  .سػػلن  بػػن ٞبػػاد اثبػػل
 ر ػػػػرة، وفػػػػيدل: وا٤بَبرػػػػوف انضػػػػعفا : ان ان ػػػػ  انيباػػػػ ، ..." اثبػػػػل ملػػػػع خيياػػػػوف انشػػػػيوخ ىػػػػؤ  : " فَػَاػػػػاؿَ 

   ".انصّفار ميي  بن ريوسف

" هده ػػو جينػػه مشػػدور إمػػاـ مػػن ٖبػػرب راوٍ  هتفػػرد أفْ " ا٢بػػده،ِ  ناػػاد منػػد ااابػػار إمػػالؿ قػػرانين ومػػن
 .ون ارة اعفاً  أشدّ  انرواه  رانلْ  ابياً  أقلَّ  انراوي َرافَ  ورلنا

 وَر ػػرةِ  َجالنتػػِو، ُب ان هىػػريّ  ٤ب ػػلِ  هَػْعنػػدُ  بػػراهُ  َمػػنْ  ف مَّػػا": ةػػإيإوِ  ُماّدمػػ ِ  ُب ا٢بجػػاج بػػنُ  ُمسػػللُ  قَػػاؿَ 
 َمْبسػوطٌ  انعلػلِ  أىػلِ  مند وهده ُدَنا ُمروَة، بنِ  ىشاـِ  ٤ب لِ  أو ريّبِه، َوَهِده،ِ  ٢بدهِ وِ  ا٤بتانْب ا٢بّفاظ أةإابوِ 
 أهػػدختا مػػن أو مندنػػا فَػػّبوى أر ػػرِه، ُب مػػندل ا بفػػاؽ ملَػػع َهػػِده دنا مندنػػا أةػػإا نا نَػَاػػلَ  قػػد ُمشػػَبؾٌ 
 فغػّبُ  منػدىل ٩بػا انصػإي  ُب شػارردل قػد ٩بػن َونػيسَ  أةػإا نا، ِمػنْ  أهػدٌ  هعرفُػوُ    ٩بػا ا٢بَػِده،ِ  ِمػنْ  انَعَددُ 
 ."انّناس ِمنْ  انضربِ  ىلا َهِده،ِ  قبوؿُ  جاني ٍ 

 مػا ا٤بعػروفْب مػن روى إذا: قَػاؿَ  هده ػو؟ هػَبؾُ  انػلي َمػنْ : نشػعب  قيػل: مدػدى بػنُ  انرٞبن مبدُ  وقَاؿَ 
 وإذا هده ػو، بػرؾ انغلػط أر ػر فػإذا هده ػو، بػرؾ اب٢بػده، اهتػل فػإذا هده ػو، بػرؾ فػ ر ر ا٤بعروفوف هعرفو  

 .منو ف رو ىلا ريّب رافَ  وما هده و، برؾ ريلط أنو مليو اجتنه هده ا روى

 وإف - واهػد بػو بفػرد إذا - ا٢بَِده، ُب هاونوف فإال ا٤بتادمْب ا٢بفاظ أر ر أمَّا": َرَجم ابنُ  وقَاؿَ 
 هفظػػو ر ػػر ٩بػػن ه ػػوف أف إ  انلدػػل فيػػو، ملػػ  ذنػػ  وجيعلػػوف مليػػو، هتػػابه   إنػػو: - االفػػو ان اػػات هػػرو مل
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 ُب و٥بػػل أهضػػاً، ان بػػار ان اػػات بفػػردات بعػػُ هسػػتن روف ورٗبػػا و٫بػػوه، رػػان ىري وهده ػػو مدانتػػو واشػػتدرت
 ."هضبيو اابط نلن  مندىل ونيس ااص، ناد َهِده، رل

 قَػاؿَ  ا٣بيػ ، ِمْنػد انضػعفا ِ  َمػادةُ  وىػله ا١بػادة، ا٢بَِده، ىلا ُب َسَل َ  ريساف بن هللا مبد أفّ  - 3
 مػػن أهاده ػػو َفَإَنلػػوا أنػػس، َمػػنْ  َهِده ػػوِ  ُجػػلّ  اثبػػل ورػػاف اثبػػل، مػػن َرووا انشػػيوخ ىػػؤ  : " :َرَجػػم ابػػنُ 
 انبصػػرة وأىػػلُ  جػػابر، َمػػنْ  ا٤بن ػػدر ابػػنُ : هاونػػوف ريليػػاً  ا٢بَػػِده، َرػػافَ  إذا ا٤بدهنػػ ِ  أىػػلُ : أٞبػػدُ  قَػػاؿَ  ،...أنػػس

 ". مليدنا  يلوف أنس، َمنْ  اثبل: هاونوف

 اثبػل َمػنْ  هروي من ور رة ا٤بدهن ، أىل اعفا  من ا٤بن در ابن َمنْ  هروي من ر رة  لا أٞبد وُمراد
 انضػػرب ىػػلا مػػن اثبػػل َمػػنْ  انرواهػػ  َر ُػػرتْ  فإنػػو مػػندل، واجملدػػونْب ا٢بفػػ  وسػػي  انبصػػرة، أىػػل اػػعفا  مػػن

 ا٤بن ػدر ابػنِ  رواهػ ُ  اشػتدرت و٤بػا .ىػؤ   مػن َمْنػو َرَوى مػن جدػ  ِمػنْ  ُأٌب وإمنػا هده ػو، ُب ا٤بن رات فوقعل
 جيعلػو ا٤بن ػدر ابػن َمػنْ  َهػِده اً  َرَوى إذا ا٢بفػ  وسػي  اػعيفٍ  ُرػلّ  َةػارَ  أنس َمنْ  اثبل ورواه  جابر، َمنْ 
 هللا ةػػلع اننػػيب َمػػنْ  أنػػس َمػػنْ  َجَعلَػػوُ  اثبػػل َمػػنْ  َرَواهُ  وإفْ  ،- وسػػلل مليػػو هللا ةػػلع - اننػػيب َمػػنْ  جػػابر َمػػنْ 
 .وسلل مليو

 .مرفوعا   أنس عمان  كثري، أيب باُ  حيىي: الثاين الطريرُ 

 :احلمد يث ختريج - 1
 :أارجوُ 

ثَنا: انػػدَّارُقيِب قَػػاؿَ  ،انػػدَّارُقيِب  رهػػا مػػن( 1228 رقػػل 22/ 3) ا٤بواػػومات ُب ا١بَػػوزيّ  ابػػنُ   َهػػدَّ
ثَنا: قَاؿَ  انصلإ ، إبراىيل بن دمحم بن أٞبد ثَنا: قَػاؿَ  دمحم، بن ه هد فروة أبو َهدَّ ثَنا: قَػاؿَ  أيب َهػدَّ   لإػ  َهػدَّ
 وسػلل مليػو هللا ةػلع - هللا رسػوؿ قَػاؿَ : قَػاؿَ  َمانِػ  بػن أنػس َمنْ  ر ّب، أيب بن  ٓب ااوزام  َمنْ  زهد بن
 ا٤بػػر  َاػػْرؽُ  انػػّرابَ  أرىب وإفَّ  هعرفدػػا، وىػػو ا سػػالـ ُب أمَّػػوُ  أيٌب انػػلي منػػو ابب أىػػوف ابابً  سػػبعوف انػػّرابَ : ))-

 ((.فيو نيس ما فيو هاوؿ أف وانُبدتاف َمَساِونيِِو، من ه ره ما فيو هاوؿ مراو وَاْرؽُ  ا٤بسلل، أايو ِمْرضَ 

  ػػػٓب َهػػػِده،ِ  ِمػػػنْ  رَيرهػػػمٌ ": -( 251/ 2) واافػػػراد انغرانيػػػم أ ػػػراؼِ  ُب َرَنػػػا - انػػػدَّارُقيِب َوقَػػػاؿَ 
 ٧بنػدُ  َمْنػو بػو وبفػرد ااوزامػ ، َمػنْ  زهػد بػنُ   لإػ ُ  بػوِ  بفػّردَ   ػٓب، َمػنْ  ااوزامػّ ، َهػِده، ِمػنْ  َورَيرهمٌ  َمْنو،
 ."سناف بن ه هد بنُ 
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 :واحلكم على احلديث اإلسناد رجال دراسةُ  - 2
 هرسػػل، ورػاف بوثياػو، ملػػع متفػاٌ  انَيَنػام ، نصػر أبػػو مػو ىل، انيػاني : ىػػو َر ِػّب أيب بػن  ػٓب - 1

 ذنػ  هواػ  و٩بػا ،هلاػو ومل ماةػره منػن انػراوي رواهػ  ىنػا ابنتػدنيس وا٤بػراد ابنتػدنيس، ذُرر: انعايل  َوقَاؿَ 
َعّلل ُهسْبِ  قوؿُ 

ُ
ُدل بسػنهْ  َومل بْلاُدػل، ملَْ  قػوـٍ  َمػنْ  ٙبػدثُػَنا إنّػ َ : َر ػّب أيب بػنِ  نيإٓب قُػْلَنا: ا٤ب  ابػنِ  َوقػوؿُ ،..ِمػنػْ

 شػػيااً، ةػػإايب مػػن و  أنػػس مػػن هسػػنه مل منػػو، دنػػس فاػػد أنػػس َمػػنْ  روى مػػا ف ػػل هُػػدنس، رػػاف: هبػػاف
 اانينػػػػ  اهتنػػػػل مػػػػن وىػػػػل ا٤بدنسػػػػْب، مػػػػن ان انيػػػػ  انيباػػػػ  ُب - هجػػػػر ابػػػػن واتبعػػػػو - انعالنيػػػػ ه  ذرػػػػره وقػػػػد

 .وماني  وثالثْب اثنتْب سن  مات ا١بنام ، نو روى بدنيسدل،

 ا٢بَػػػِده، ُب اانينػػػ ُ : مدػػديّ  ابػػػنُ  قَػػاؿَ  َجليػػػٌل، فايػػوٌ  ثاػػػ ٌ  َمْنػػرو بػػػن مبػػُدانرٞبن: ُىػػػو ااوزامػػ ه  - 2
 وٟبسػػْب سػػبه سػػن  َمػػاتَ  ا١بنامػػ ، نػػو َرَوى .زهػػد بػػن وٞبػػاد ان ػػوري، وسػػفياف ومانػػ ، ااوزامػػ ،: أربعػػ 
 .وماني 

 ا٢بَػػِده،، مػػَبوؾُ  ،دمشػػا  أةػػلو انرقػػ  دمحم أبػػو أو مسػػ ْب أبػػو انارشػػ : ىػػو زهػػد بػػن  لإػػ  - 3
 .ا٢بَِده، هضهُ  َرافَ : داود وأبو ا٤بدهِب، بنُ  ومل  هنبل، بنُ  أٞبدُ  قَاؿَ 

 وذن  ٤با هل : اب ل، ا سناد  لا ا٢بَِده، دلاف

 .بادـ رنا ابنواه رُم  بل ا٢بَِده، مَبوؾُ  زهد بنَ   لإ َ  أفّ  - 1 

 انشػاـ أىػل إمػاـ فػااوزام  انرواهػ ، ىػله بيػالف هؤرػد ٩بػا ااوزامػ  َمػنْ  اب٢بػده،  لإ  بفرد - 2
 !؟َمْنو ده،ا٢ب ىلا هرووا مل ااوزام  أةإابُ  ف هن زمانو، ُب

 مػػَبوؾُ : اننسػػاني ّ  َوقَػػاؿَ  ا٢بَػػِده،، من ػػرُ : انبخػػاريّ  قَػػاؿَ  زهػػد، بػػنُ   لإػػ ُ  بػػو بفػػرد: ا١بَػػوزيّ  ابػػنُ  قَػػاؿَ 
 .ا٢بَِده،ِ 

 وا٤بتابعػات انشػواىد ُب مليػو هعتنػد و  هص ،   أنّو مان  بنِ  أنس َهِده،ِ  َملع ان الـِ  فُخالة ُ 
 .، وهللا أمللانيرهاْب ىلهن ملل بياف وبادـ ،اب ل وان اي نو، أةلَ    ااوَّؿ فانيرها

 أنل، أستغفرؾ وأبوب إني .سبإان  هللا وٕبندؾ، أشدد أف   إنو إ           

 
 

 


